ES QUEDA A CASA!
Primer Equip i Femení A
guanyen el Trofeu
Vila de Gràcia
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CANVIS AL ‘TOP 25’
Noves dades de totes les competicions fan
que Ventura i Capella ampliïn la seva llegenda
Pàgina 13

Pàgina 9

ÉS UNA MURALLA!

Alberto González suma la seva
desena temporada al club.
És un dels capitans i ‘alma mater’
de la defensa.
Figura al cinquè lloc de jugadors
amb més partits a l’Europa.
Entrevista pàgines 2 i 3
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HISTÒRIC | És el cinquè futbolista de tots els temps en número de partits oficials

Alberto: “Quan deixi d’estar
en actiu tinc ganes d’entrenar”
TEMA DE PORTADA

Àngel Garreta

P
És un dels capitans
de la plantilla
i forma parella
a la defensa amb
Àlex Cano, tots
dos amb més
d’una dècada
al club, emulant
la famosa parella
Ventura-Capella

Alberto és, pels
seus companys,
un referent al
vestidor i tot un
exemple de
caràcter i plena
determinació
sobre la gespa

L’Europa és un club singular on
ha costat veure jugadors mantenint-se amb constància dins
la plantilla. Sigui els uns per la
pressió o no donar el rendiment
esperat, sigui els altres per ser
molt bons i assolir categories
superiors en altres equips, la
veritat és que pocs futbolistes
superen els 200 partits oficials
en qualsevol competició amb la
samarreta escapulada.
Alberto és el cinquè
de tots els temps en el rànquing
i ha disputat fins a la data 277
partits oficials, 263 de lliga i playoff i 14 de Copa Catalunya.

arlar d’Alberto González
és fer-ho d’un dels noms
propis de l’Europa de la darrera dècada. No en va el central escapulat suma enguany
la seva desena temporada al
club consolidat com a cinquè
jugador de tots els temps que
més ha vestit la samarreta gracienca amb més de 275 partits
de lliga, promoció d’ascens i
Copa Catalunya, títol que figura a les vitrines del futbolista, qui va ser l’autor d’un dels
gols de l’èxit de l’any 2015 en
la final contra el Girona.
A L’Escapvlat hem
volgut parlar amb el futbolista
per repassar la seva trajectòria
i parlar del present i futur.

gull formar part de la història
del club i, com crida sovint
l’afició, m’agradaria ser recordat com ‘uno di noi’!

té, mai ho hauria pensat. Sempre veia l’Europa com un referent idíl·lic del futbol català
on tothom sempre vol venir.
Costa molt mantenir-te en el
mateix club en una categoria
com Tercera.

T’imaginaves
naves militar tants
anys seguits
guits en aquest club
quan vass arribar?
En un club
lub com aquest, amb
la complexitat
exitat i exigència que

Quins són els
teus millors
records
aquí?
Espor-

Si mirem enrere, com veus el
teu pas per l’Europa?
Amb satisfacció. Tots els anys
els he viscut amb un somriure a la cara i això és molt bon
senyal. He crescut en aquest
club des dels 23 anys i totes
les directives m’han tractat
molt bé sempre.
Ets conscient que formes
part dels llibres d’història
del club?
És difícil veure-ho sense aturar-te. Suposo que fins que no
tingui més distància amb el
club no veuré la complexitat
de les xifres. Per mi és un or-

tivament i a nivell personal,
sens dubte, quan vam guanyar
la Copa Catalunya l’any 2015.
Encara recordo que es va preguntar al soci en una en
enquesta si es volia la copa o pujar
a
p
Segona B i la resposta vva ser
contundent: feia molts anys
que no es guanyava la Copa
Catalunya que té una
especial significació
a
significa
Gràcia. També va
van ser
macos els quatre playoff consecutius que
vam jugar.
A nivell social també vull destacar la gent,
i
sempre propera
prope
amable. Un cop
les exit’adaptes a le
gències de deaquesta
fensar
aq
et
samarreta,
trobes com
a
co
casa. Se
Sempre
que parles amb
gent que ha
passat pel club
destaca
et
de
l’ambient del
l’ambien
Nou SardeS
nya.
nya
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Com et veus a tu mateix en el
futur més immediat ?
Desconec fins quan durarà
la bateria, però evidentment
cada any és més proper el final. Una vegada Xavi Alonso
va dir “ho deixo quan encara em poden trobar a faltar”.
Trobo que és una bona filosofia per trobar el moment.
Tinc el segon nivell
acadèmic d’entrenador i vull
posar-me amb el federatiu.
Fins ara, treballant i entrenant queden poques hores
lliures, però sens dubte tinc
ganes d’entrenar.
Enguany hi ha un 50% de de
l’equip que està fet o viu a
Gràcia. Tu i Cano, encara que

3

no formats aquí, sou ‘ADN’
Europa. És això el principal
‘fitxatge’ d’aquest estiu?
Crec que és una base molt potent com a filosofia de club.
Abans els joves havien de buscar oportunitats a fora. El Filial fa una molt bona feina en
aquest sentit. El Juvenil A està
fent una feina impressionant
amb Gonzalo Riutort i la parella Ramon Gatell-Marc Alegre a la coordinació és de les
millors del futbol català.
Dit això, veus opcions de
play-off aquest any?
El discurs de Vilajoana és el
que hem de tenir tots al cap.
Enguany ens hem reforçat
amb jugadors amb més expe-

riència a la categoria. Això,
sumat a la gent de casa, ens ha
d’ajudar a millorar el sisè lloc
de la temporada anterior.
Què representa per a tu ser
un dels capitans de l’equip?
Orgull i responsabilitat. A diferència d’altres clubs, aquest
té condicionants que van més
enllà de sortir al camp amb el
braçal. Aquest és un club molt
social i això implica responsabilitats. Sens dubte ha estat
durant molts anys molt ben
representat amb Lucas, Delmàs i Cano.
Molta gent fa broma amb
les targetes grogues que reps
cada temporada.

Aquí sí que estaria molt a dalt
històricament al club! (riu).
Hi ha molta ‘conya’ sobretot
quan es publica en directe el
tuit en què rebo targeta groga.
El perfil de central contundent és delicat.
Ventura i Capella era un ‘matrimoni’ indisoluble. Sou Alberto i Cano el relleu?
Duem molt temps jugant junts
i és difícil que es vagi repetint
a la història quelcom similar a
aquestes dues històries. Hem
crescut junts 10 anys amb l’escapulada! Es diu aviat!. He
après molt de Cano, un jugador de categoria superior, però
que sempre ha donat prioritat
a l’Europa 

Alberto remata de cap a la xarxa l’1-0 de la final de la Copa Catalunya 2015. El seu gol més important

ELS ORÍGENS
Alberto va començar a tocar
pilota al col·legi Casal dels Àngels de l’Hospitalet. En aquella
època les monges no deixaven
gaire jugar a pilota i es va acabar apuntant a l’equip del seu
barri, el Santa Eulàlia. Allà va
començar a jugar amb 5 anys i
fins a categoria juvenil.
En la darrera etapa
juvenil va militar a l’Escola de
Futbol Prat Blaugrana on va
coincidir per primera vegada
amb Pedro Dólera, qui considera el seu pare esportiu. D’allà
a la Gimnàstica Iberiana amb
‘Picolo’ d’entrenador i posteriorment al Marianao Poblet
(on va coincidir de nou amb
Dólera i també amb Cano) i la
darrera aturada abans d’arribar
a l’Europa, al Cornellà de tercera dirigit per un altre exeuropeista, Pérez Cabedo.
Una trucada el 2010
de Pedro Dólera per tornar-se a
trobar tècnic i jugador i també
amb el seu company Cano, ja a
les files del club gracienc, va ser
definitiva... i fins avui.
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AGUSTÍ TENLLADO
Codirector de L’Escapvlat

Ascensos, descensos
i canvis en les regles del joc

OPINIÓ

Vivim un estiu mogut per configurar
definitivament el grup V de Tercera
Divisió. L’Andorra havia de formarne part i ara és club de Segona B
atenent els requeriments econòmics
exigits per la RFEF per a la compra de la plaça del Reus (descendit
a Tercera administrativament) tot
i les protestes de L’Hospitalet, qui
reclamava el seu dret esportiu. Les
dues places de Tercera, la de l’equip
del Principat i la del Reus B, abocat
al descens a Catalana, han estat ocupades per Banyoles i Igualada.

format de lligueta geogràfica: En el
cas nostre de Catalunya, País Valencià, Illes Balears i Múrcia. La competició a Segona A acabava una setmana després que a Tercera i el descens
virtual del Barcelona B irremeiable.
Per tant, no tenia cap mena de lògica
que el Barcelona C jugués el play-off
d’ascens (classificat finalment en primer lloc). A l’Europa, millor dels no
ascendits, no li van donar la plaça.
Aquest estiu també hem
viscut algunes modificacions en les
regles de joc. Modificacions que han

“Els reglaments poc clars i massa
interpretables van perjudicar
l’Europa la temporada 1996/1997”
Podríem considerar que
una de les places podia ser coberta pel Girona B, segon classificat al
grup I de Catalana, però el vincle del
Peralada amb el Girona, com a filial
recent, ho impedeix. Tot plegat un
embolic i dels grossos! El més greu,
però, és que a tancament d’aquest periòdic duem una jornada de campionat i encara no sabem si el Reus podrà competir, si pujarà el Viladecans
o si tindrem una lliga de 19 equips.
Això no pot ser! Els reglaments poc
clars i massa interpretables fa molts
anys també van perjudicar l’Europa.
Temporada 1996/1997. El play-off
d’ascens a Segona B es disputava en

de contribuir, bàsicament, a una millor protecció dels jugadors i tècnics
i a facilitar la tasca arbitral. El futbol
sempre ha estat un esport poc procliu
a canviar. Tot i aquest punt immobilista de l’esport rei a casa nostra, en
els últims 25 anys s’han fet alguns
passos significatius. El jugador que
s’ha vist més afectat per les modificacions ha estat el porter. El fet d’haver
de jugar amb el peu quan la pilota
ve d’un company ha fet del porter un
jugador més tècnic i amb més participació i ha millorat el joc.
El VAR també ha de ser una eina de
millora, que ha d’evolucionar i, qui
sap, arribar algun dia al #futbolcat.

ÀNGEL GARRETA
Cap de Premsa del CE Europa

L’era de la imatge i el so

Cada nova manera de comunicar-se
irromp amb força dins la societat. Des de
la invenció de la impremta de Gutemberg
i la gran expansió de textos que això va
permetre durant segles, fins arribar a finals del XIX i la ràdio de Tesla, mètode
que va començar a competir durament
en la difusió d’informació. Durant el segle XX va arribar la gran explosió amb la

l’actual pàgina web oficial del club. Des
d’aquella llunyana data els canals informatius del club han anat incorporant tots
els elements citats: la lectura de textos, la
visualització d’imatges, el so en entrevistes
i rodes de premsa i, tot i que va existir una
primitiva ‘Europa TV’ des de l’any 2003,
faltava l’element audiovisual, realitzat
amb una mínima qualitat d’imatge, mun-

“El CE Europa impulsa el seu canal propi
de YouTube i l’aportació de vídeos dins
les seves xarxes socials”
invenció de la televisió de Taylor i, posteriorment, l’internet de Berners-Lee. Dins
aquest darrer mètode de comunicació
s’hi van integrar tots els anteriors: a internet es pot llegir, veure i escoltar.
El mitjà de mitjans no només
globalitza la informació sinó que permet
que aquesta sigui transmesa per qualsevol
persona o entitat, disposi dels recursos que
disposi, posant a l’abast del públic potencial tota la informació que es vulgui sense
dependre de grans mitjans informatius
per estar a l’ordre del dia. Així és com va
veure la llum l’11 de novembre del 2001

tatge i so, per completar tots els aspectes
de la comunicació del club. El CE Europa
impulsa ara el seu canal propi de YouTube
i l’aportació de vídeos dins les seves xarxes socials. Un exemple és la imatge fixa
superior d’aquesta columna, on el tècnic
del Femení A, Fran Güells, valora la pretemporada i el nou any esportiu mentre
s’alternen imatges dels entrenaments de
les jugadores. En l’era de la imatge i el so
l’Europa completa el pas que li faltava per
comunicar-se amb els seus socis, abonats i
aficionats per tots els mètodes possibles...
que s’inventi un altre!
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IDENTITAT | El tècnic de la primera plantilla vol un Europa identificable amb el soci

Que l’Europa
tingui caràcter!
Àngel Garreta

E

PRIMER EQUIP

l segon any del projecte de David Vilajoana
al capdavant de la primera
plantilla
p antilla escapulada es buspl
ca que sigui el del creixement de l’equip per tal
que aquest pugui fer un
pas més i batallar al
final de lliga per les
quatre primeres
posicions del
campionat.

Per tal d’assolir aquest objectiu,
per primera vegada
en anys s’ha mantingut el gruix del bloc

UN ESTIU
REPASSAT
EN XIFRES

Vuit partits de pretemporada ha
disputat el Primer Equip gracienc
aquest agost (set d’amistosos i un
de Copa Catalunya) amb un balanç de tres victòries, quatre empats i una única derrota.

A nivell estadístic, diversos jugadors han estat protagonistes.
Quant a minuts, qui més n’ha
acumulat sobre el terreny de joc
és Alfons Serra (485 minuts), seguit per Àlex Cano i Gabi López

titular
i l’equip s’ha reforçat
tit
amb
am fitxatges de pes i gent que
coneix
la casa, ja sigui perquè
co
hi retorna després de brillar a
Tercera
o Segona B o ja sigui
Te
perquè
puja a la primera planpe
tilla
til procedent del Juvenil A o
l’Europa
B.
l’E
Com ja es va comentar en el número anterior de
L’Escapvlat,
el 50% del cos
L’E
tècnic
i la plantilla de jugatèc
dors
do s’ha format o viu a Gràcia i aquest tret identitari amb
l’escut
el tècnic David Vilajol’e
ana
an vol que sigui el detonant
pper imprimir caràcter a
ll’equip i poder lluitar per
lles primeres posicions. En
aquest
sentit, Vilajoana recoraq
da que “ho he dit moltes vegades
de i insistiré: hem de buscar
fites
més importants, perquè
fi
l’Europa
és un club ambiciós
l’
i la
l gent ho vol i ho exigeix”.
El tècnic comenta que
“partint
de la base i l’ambició,
“p
no és una il·lusió gratuïta, honestament
crec que tinc planne
tilla
til per fer play-off, però tam-

(457) i Alberto (416). Qui més
vegades ha sortit a l’onze inicial
ha estat Castell, amb 7 titularitats. Quant a gols, el màxim anotador de la pretemporada ha estat
David Jiménez (3 dianes), seguit

bé he vist equips de l’Europa
anys enrere amb grans plantilles i patint per baixar, així
que l’evolució de la temporada ens dirà cap a on anem”.
La composició del
vestidor és clau per a l’entrenador europeista: “Tinc
bones persones i empàtiques
amb les quals treballar és més
fàcil. Amb un vestidor de bones persones es pot anar a tot
arreu”. Esportivament afirma
voler “un equip amb la seva
pròpia personalitat, reconeixible, buscant el seu joc i que
sigui identificable. Vull un
equip vertical, ràpid i agressiu en atac. Hem d’intentar
millorar el joc col·lectiu de la
temporada passada”.
Apostar per la base és
el que pel tècnic dona fruits:
“veure nanos que s’identifiquen amb el club et dona un
plus. Molta gent ha volgut
tornar perquè estima la casa.
Segur que seran els jugadors
que donin el 100% amb la samarreta perquè és la seva” 

d’Alfons Serra, Àlex Cano i Sergi Pastells (2) i Castell, Alberto,
Miki Puerto, Josa i Albert Martí
(1). Qui més targetes grogues ha
rebut ha estat Gabi López amb 3
cartulines.
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CONSOLIDACIÓ | El nou carnet d’abonat augmenta afiliats i el club no deixar de sumar socis de ple dret

Dos anys seguits creixent!
E

l futbol modest ha de ser
assequible. Sota aquesta
màxima es va impulsar la temporada passada una nova modalitat de vincular-se al CE
Europa, el carnet d’abonat.
Aquest carnet, pensat únicament per accedir als partits
de lliga de pagament a taquilla però sense cap dret polític
com aficionat ni condició de
soci, buscava enganxar a gent
de totes les edats a l’Europa per només 50€, el que en
una temporada normal de 19
partits de lliga regular a casa
equivaldria a pagar, per cada
partit, només 2,63€.
La creació d’aquest
carnet va ser tot un èxit (100
abonats nous respecte una
massa social existent de vora
500 socis). En l’entorn del club
hi havia el dubte si el competitiu preu d’un abonament
faria que els socis, renunciant
al seu número de carnet i als
seus drets polítics (votacions,

asssemblees, etc.) deixarien
massivament aquesta modalitat, rebaixant els ingressos del
club per passar tothom a simple abonat. Va tenir lloc tot el
contrari. Malgrat patir alguna
baixa i canvi de modalitat, el
club va registrar 20 socis nous
de ple dret la temporada passada a aquestes mateixes alçades i en va seguir sumant fins
al mes de desembre.
Enguany
s’impulsa
per segona temporada seguida
el carnet d’abonat al mateix
preu i la projecció del club va
a l’alça: 65 abonats i 39 noves altes de soci, 19 més que
a aquestes altures de setembre
del 2018. En dos anys ha quedat clar que l’aposta pel carnet d’abonat ha estat un èxit i
que l’entorn del club, vinculat
en una modalitat o una altra,
s’assegura el creixement i el
relleu generacional.
Les campanyes de publicitat que han acompanyat
aquestes ofertes també han
suposat un èxit visual 

ELS PROTAGONISTES DE LA CAMPANYA
que encara s’ho esperava menys. “Em fa
molta gràcia veure’m penjada pels murs”,
admet. Respecte la sessió de fotos reconeix que “fa especial gràcia veure’t amb
gent de l’Europa en un context no habitual. Va ser una sessió divertida”.
Un dels pòsters va projectar la
figura de les jugadores Pili Porta i Andrea Porta. “És una satisfacció que el
club pensi en tu per una campanya. A
més, a nosaltres ens agrada molt el ‘postureig’”, afirma divertida l’Andrea. La
jornada de fotos va tenir lloc a l’escola
on treballa Pili Porta, qui comenta que
“m’arriben al mòbil molts missatges amb
el pòster de gent que l’ha vist al carrer o
a internet”. Els veterans i il·lustres
socis i exdirectius Elvira Montardit i Josep Maria Felip van
tancar la sèrie. Per a ells també va
ser una sorpresa i “una de les poques vegades que ens hem posat
tots dos la samarreta pel carrer”.
Les imatges d’aquest article són
algunes de les sessions de fotos
no seleccionades pels pòsters de
Sobre aquestes línies Prats amb el Carmel de fons. A sota,
la campanya, però que bé les pod’esquerra a dreta: Anabel López, les germanes Porta
i Elvira Montardit i Josep Maria Felip.
drien haver protagonitzat.
Sis persones han protagonitzat aquest
estiu la campanya de socis sota el lema
‘Compartim valors, compartim colors!’.
Totes elles estan vinculades al club des
de diferents àmbits socials i esportius.
Hi han pres part quatre dones i dos homes amb més de 60 anys de diferència
entre el més jove i el més gran.
A nivell esportiu, Javi Prats,
migcampista del Primer Equip a la casa
des dels 5 anys, va ser el primer pòster en
veure la llum. “Quan m’ho van proposar
em va fer una gran il·lusió. Tota la vida
havia vist a jugadors als pòsters del club i
ara em tocava a mi!”, afirma. Diferent és
el cas d’Anabel López, sòcia de l’Europa,

CAMPANYA DE SOCIS

Redacció
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FESTA MAJOR | Fent gracianisme amb les primeres plantilles femenina i masculina

GRÀCIA

Un tomb festiu per la Vila
El passat divendres 16 d’agost els
representants de les plantilles sènior masculina i femenina del CE
Europa van realitzar la tradicional passejada pels carrers de Gràcia coincidint amb la Festa Major
de la Vila.
Aquesta passejada, que ja
comença a ser un acte tradicional,
va servir per transmetre els valors
de la relació Europa-Gràcia als
nous futbolistes. Enguany, tres
espais de guarnit van tenir protagonisme: l’Europa va entregar
un quadre d’agraïment per la seva
aportació a la Festa Major als responsables dels carrers Puigmartí i
Progrés per 80 anys ininterromputs engalanant. També es va fer
entrega de la bandera de l’Europa
a la Plaça del Nord com a nou espai de guarnit. Tots els carrers van
rebre invitacions pels guarnidors
per a veure un partit de lliga a
l’estadi aquesta temporada 

Sobre aquestes línies, entrega de la bandera a Plaça del Nord.
A sota, foto de grup a la Plaça Rovira, punt d’inici de l’itinerari.

En aquesta imatge, els jugadors Uri, Alberto i David Jiménez gaudint de la passejada. A la dreta, jugadores
al carrer Llibertat i trobada de l’expedició amb el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent.

Reconeixement del club als 80 anys seguits guarnint
dels carrer Puigmartí (esquerra) i Progrés (dreta).
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VILA DE GRÀCIA | El Primer Equip masculí i el Femení A guanyen el torneig propi de l’estiu

El trofeu es queda a casa!
Les dues pretemporades amb David Vilajoana al capdavant de la
banqueta de l'equip sènior masculí de l'Europa s'han tancat amb
un triomf al Trofeu Vila de Gràcia. L'estiu del 2018 es va guanyar,
per penals, el Lleida Esportiu de
Segona B. Aquest agost, també
contra un Segona B, el Prat, es va
vèncer per 1-0.
El Vila de Gràcia no té
la tradició d'altres grans tornejos
d'estiu prou coneguts com poden ser el Carranza o el Teresa
Herrera -tant per anys que fa que
existeixen com per ser trofeus de
primer nivell de futbol-, però sí
que s'ha consolidat entre els trofeus d'estiu del futbol català, podent veure els socis i aficionats de
l'Europa passar per Gràcia equips
de categoria (sempre de Segona A
o Segona B, superiors a la categoria actual del club).
Enguany el partit contra
el Prat, equip que fins aquest juny
competia a Tercera i que ha començat la lliga a Segona B sumant
un punt a casa contra el potent
Hércules, va ser una bona prova
de foc per a l'Europa, llavors a
mig rodatge de pretemporada, i
un bon espectacle pels aficionats.
que es van donar cita a l’estadi
Nou Sardenya. Va ser un partit
molt competit i disputat contra
un equip potablava que afrontava
el seu particular final de pretemporada donat que la lliga de Segona B començava una setmana
abans que la de Tercera Divisió.
El matx es va decidir al primer
temps, al minut 27, després d’una
jugada magistrat de Martínez
per deixar tot sol a l’àrea David
Jiménez -màxim golejador de la
pretemporada del Primer Equip-,
qui no va perdonar davant el porter. El Prat va tenir les seves opcions, principalment al tram final

de l’encontre, però la defensa i
porteria del conjunt gracienc van
estar fermes i segures.
Amb el xiulet final, alegria d’equip i parròquia gracienca. A la llotja de l’estadi van estar
presents tres de les quatre pregoneres de la Festa Major. L’entrega
del trofeu sota tribuna de l’estadi
va estar encapçalada pel president
Víctor Martínez, per la consellera
Mercè Saltor i pels regidors Rosa
Alarcón i Max Zañartu, del Districte de Gràcia 

El Vila de Gràcia, en la seva versió
femenina, és un trofeu de menys
recorregut en els anys però que, de
mica en mica, busca consolidar-se
en el panorama femení estiuenc.
Només s’han jugat tres edicions,
des del 2017, amb derrota el primer any davant el potent Seagull
i victòria els dos següents contra
dos filials de la ciutat: Barcelona B
i Espanyol B.
Si la temporada passada
l’Europa va guanyar la segona edició del Vila de Gràcia amb un 4-2

David Jiménez celebra amb Jordi Cano el gol que va donar el triomf a l’Europa contra el Prat

Pinya de jugadores per celebrar l’autèntic golàs de Pili Porta que suposava el 2-0 de l’Europa

contra el Barcelona B, enguany es
va imposar per 5-2 a l’Espanyol B.
Ben matiner va ser el primer gol
de l’encontre, als tres minuts, fruit
d’una rosca des de la frontal executada per Abad i que va entrar
per l’escaire.
Les ocasions van anar tenint lloc sobre les dues àrees fins
que, arribats als cinc minuts finals,
va arribar la bogeria amb tres gols.
Primer, un espectacular xut de falta de Pili Porta, de rosca i directe a
l’escaire del pal llarg, que va significar el 2-0. Sense temps a respirar,
el 3-0, obra de Montse des de la
frontal connectant un fort obús
pel mig de la porteria. Quan el
resultat semblava que seria el del
descans, Kenny va aprofitar un
error de la defensa gracienca per
fer el 3-1 i ficar l’Espanyol B dins
el partit.
Tant es va ficar el conjunt perico que al minut 71, un
xut creuat d’Ari Sánchez suposava
el 3-2. El conjunt visitant es veia
capaç de forçar un empat que duria als penals i l’Europa semblava
desaprofitar l’opció de matar el
partit quan Pili Porta, al minut
88, va fallar un mà a mà amb la
portera enviant el seu xut per sobre el travesser. Res més lluny de
la realitat: en uns nous minuts
finals de bogeria, l’Europa va fer
el 4-2 al minut 90 en una falta directa de Clàudia i Maria va posar
la cirereta del pastís un minut i
mig després per signar el 5-2 final.
La consellera d’esports de Gràcia
i sòcia de l’Europa, Mercè Saltor,
va entregar el trofeu de campiones a l’Europa, que amb aquest
èxit femení certificava el segon
doblet consecutiu de trofeus
d’estiu després dels de l’agost del
2018. En categoria masculina, el
Vila de Gràcia celebrarà 25 edicions l’agost del 2020 

VILA DE GRÀCIA MASCULÍ

VILA DE GRÀCIA FEMENÍ

24 edicions · 11 títols

3 edicions · 2 títols

L’Europa ha sortit vencedor
del seu trofeu d’estiu els anys
1996, 2000, 2002, 2003, 2004,
2005, 2010, 2013, 2016, 2018
i 2019. De les 24 edicions disputades n’ha guanyat 11 i perdut 13, transformant 33 gols a
favor i rebent 28 en contra.

L’Europa ha guanyat el seu trofeu d’estiu en les dues darreres
edicions els anys 2018 i 2019.
Només va caure derrotat en
l’any de l’estrena de la versió femenina del trofeu. En aquestes
tres edicions ha transformat 10
gols i n’ha encaixat 6.
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ADAPTACIÓ | La reestructuració federativa dibuixa un nou escenari de categories del futbol femení

Créixer sobre els fonaments
Àngel Garreta

FEMENÍ A

El futbol femení
modifica les
seves tres
primeres lligues
i l’Europa passa
a estar a la
categoria
de bronze

Per pujar a
Segona Divisió
els equips
hauran de quedar
campions de la
lliga o ser el
millor segon
de tots els grups.
El Femení A
escapulat
buscarà
créixer cap
a aquesta
direcció

E

l futbol femení viu una
època de canvis. La modificació de les tres principals
categories ha fet que l’Europa
hagi baixat del segon nivell
estatal al tercer. La temporada
anterior va ser la del tall definitiu per saber quins equips
pujarien a la nova divisió de
plata i l’Europa no va quedar
entre els quatre primers per
ser dels escollits.
No obstant, la possibilitat de tornar-hi es torna a
presentar. En la nova categoria, el campió de grup té dret
a una promoció per aspirar a
l’elit. Serà complicat, perquè
al grup de l’Europa, també de
categoria estatal, hi ha rivals
d’entitat. No obstant, l’equip
ho intentarà amb el gruix del
bloc de la temporada anterior,

noves incorporacions vingudes de fora i de la pròpia base
del club i un nou tècnic al cap
davant, Fran Güells.
Per a l’entrenador
europeista, al tram final de
la 2018/2019 es va constatar que “la plantilla va acabar
malament la temporada passada, amb resultats dolents i
un ambient no gaire bo per
la dinàmica inesperada a la
part mitja-baixa de la taula.
Nosaltres ara volem conjuntar
l’equip amb els fitxatges nous
i amb el bloc que segueix. Volem que tornin a reviure les
sensacions bones que tenien
les temporades anteriors on
sempre s’havia lluitat a dalt de
tot i amb aspiracions”.

ho he pogut fitxar, les jugadores importants, menys una, totes segueixen per a mantenir el
bloc. És important per nosaltres treballar partint d’aquesta base per aconseguir un bloc
potent que pugui competir
des de l’inici de la temporada
amb garanties”.
L’equip està dins la
recta final de la pretemporada abans de començar la lliga el proper 15 de setembre
a casa, contra l’Espanyol B,
precisament el rival a qui va
derrotar fa uns dies al Trofeu

Vila de Gràcia. A nivell d’entrenaments, l’entrenador vol
que l’equip “ho integri tot a
nivell físic i tàctic per intentar començar la lliga el millor
preparades que sigui possible. Volem que les jugadores
millorin per fer un equip potent. No renunciem a res i el
calendari ens dirà on estarem
a final de temporada. Voler,
volem estar a dalt. Si pugem
o no el temps dirà però hem
de tornar a ser un Europa gran
aquesta temporada per recuperar el nivell perdut” 

Güells està content a nivell de
la composició de la seva plantilla: “el que hem volgut fitxar

TRES JUGADORES PUGEN DE LA BASE
Tres de les incorporacions
d’aquest estiu al Femení A són
jugadores que pugen de la pròpia base escapulada: Itziar López (foto), Carlota Granados i
Alba Morales.
Totes elles lluitaran
per fer-se un lloc en una primera plantilla femenina que ja té
consolidades altres dues jugadores que, en el seu dia, van militar a la base: Clara Clemente i
Eybis Medina.

Celebració del gol de Montse al Trofeu Vila de Gràcia
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BASE DE FUTUR | El Filial i el Juvenil A configuren noves plantilles buscant mantenir el nivell

À. G.

D

os dels principals equips
de l’Europa tenen enguany una especial i complicada missió a cadascuna de les
respectives categories.
D’una banda, el Filial
escapulat, que militarà un any
més al grup 2 de Segona Catalana, ha refet les seves files i
s’ha armat de nou amb l’objectiu de no patir i seguir formant
jugadors pel Primer Equip. En
aquest sentit, el tècnic de la
plantilla, Carles Moya, afirma
que “serà complicat realitzar
una temporada que s’assembli
a la segona volta de la temproada passada. Al Primer Equip
han pujat jugadors d’altíssim
nivell com Miki Puerto, Sergi
Monsó o Albert Martí, fet que

ens omple d’orgull als de la
base, però que també obliga a
buscar un relleu per a aquests
jugadors que no és fàcil”.
Quant a la pretemporada, Moya admet que “un
equip de caràcter filial normalment sempre va de menys
a més. Aquest estiu encara
estem una mica tous, però
confio que assimilarem els
mecanismes i evolucionarem
durant la temporada”. A nivell esportiu, la permanència
és l’objectiu però el tècnic té
clar que exemples com el de
la temporada passada “demostren que mai pots descartar
res. Lluitarem cada setmana
per competir al màxim”.
D’altra banda, el Juvenil A de l’Europa afronta la
temporada més dura de totes.

LA HISTÒRIA



Els dies que viu
el Juvenil A de
l’Europa a la

màxima categoria estatal
valen el seu pes en or.
Segurament hem
interioritzat ja la seva
presència a l’elit, però és
un fet gens habitual, ja no
només per a l’Europa sinó
per a la resta de clubs de
potencial similar dins el
futbol català més modest.
Actualment aquest equip
del club és el més ben situat
en categories de totes les
divisions i edats de l’entitat.
No obstant, el Juvenil A
només ha militat onze
temporades (comptant la

Sempre, quan s’arriba a l’elit
(sigui de juvenils, sigui de sèniors) el primer any no és el
més complicat per matenir-se
-que és complicat igualment-,
sinó el segon, quan el teu entorn de rivals ja s’ha fixat en
tu, t’ha pres la mida i va advertit del que ets capaç.
En aquest aspecte el
tècnic Gonzalo Riutort avisa:
“ja no podrem ser l’equip revelació i més d’un club de la
temporada passada anirà a per
nosaltres, esportivament parlant, per tornar-nos la moneda”. Riutort té clar que “lluitar
per afrontar l’any vinent una
tercera temporada seguida a
Divisió d’Honor és el repte”.
De fet, el Juvenil A de l’Europa només ho ha aconseguit
anteriorment una vegada 

present) en el ‘top de tops’
del futbol. És per això que
cal valorar la presència dels
joves valors graciencs en un
món tant competitiu.
El repte de l’equip serà
mantenir-se per afrontar, el
curs 2020/2021, la tercera
temporada seguida a l’elit.
Només hi ha un precedent
(de la 1999/2000 a la
2001/2002) de tres anys
consecutius, el sostre històric.

Gonzalo Riutort (esquerra) i Carles Moya, tècnics respectus del Juvenil A i l’Europa B

Els dos equips
masculins
més importants
rere el Primer
Equip buscaran
no patir

El Juvenil A
forma un bloc
gairebé nou
per complet
amb la missió
d’afrontar una
segona i dura
temporada a l’elit

L’Europa B
té com a principal
missió potenciar
jugadors per
a Tercera Divisió

FILIAL - JUVENIL A

Tornar-se a reinventar
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UA | Le

Nou organigrama 2019/2020
per a la coordinació de base
Redacció

ACTUALITAT

Gatell i Alegre
seguiran com
a caps visibles
de l’estructura

S’incorporen
Albert Clavero
i Òscar Balaguer
a l’organigrama
esportiu

E

l projecte del Futbol Formatiu escapulat segueix el
seu curs amb la tercera temporada de Ramon Gatell al capdavant de la direcció general.
En la coordinació del futbol
11 hi haurà Marc Alegre, qui
sumarà la novena temporada
al club i la tercera en aquest
càrrec. El futbol 7 canvia de
coordinador i la figura que
encapçalarà aquesta secció del

L’ESCOLA JA TÉ
EL SEU CALENDARI
2019/2020

club serà Albert Clavero, entrenador nacional i, des de fa
dues temporades, segon tècnic del Juvenil A de Divisió
d’Honor.
Dins el futbol 11 i
futbol 7 es crearà un nou càrrec de suport, que assumirà
Òscar Balaguer. Realitzarà
tasques d’ajuda a la coordinació en temes de metodologia i
preparació física. Balaguer és
el preparador físic del Juvenil
A per tercera temporada 

Els més menuts del club
ja coneixen el calendari
d’entrenaments, partits i cloenda de temporada de tot el curs
esportiu 2019/2020.
Els entrenaments de
l’Escola començaran el dimecres
25 de setembre a la tarda (pels

D’esquerra a dreta: Clavero, Alegre, Gatell i Balaguer

alumnes del torn de dilluns i dimecres) i el 26 a la tarda (pels del
torn de dimarts i dijous).
Durant els primers tres
dissabtes hi haurà partits de prova per tal d’equilibrar els diferents equips el màxim possible
i la primera de les competicions

internes, la de Lliga, donarà
inici el dissabte 9 d’octubre. La
lliga acabarà el 7 de març i acte
seguit, el dissabte 14, començarà
la Copa. Aquesta finalitzarà el
dissabte 6 de juny. La cloenda
tindrà lloc amb la festa de final
de curs el 12 de juny.

Veure l’Europa fora de casa amb la màxima comoditat

E

l club ha signat enguany un
conveni de retransmissions
esportives amb la plataforma
digital Footters, empresa audiovisual oficial de la Real Federación
Española de Fútbol (RFEF) per
a les categories de Segona B i
Tercera Divisió.
Aquest acord permet
que, per una subscripció de només
35€ per tota la temporada -oferta
promocional durant setembre-,

tothom qui vulgui s’hi pugui
abonar, podent d’aquesta manera
veure els partits de l’Europa, a casa
i a fora, sempre que el club local
contra qui jugui l’equip escapulat
també sigui club amb conveni
amb Footters.
Molts aficionats de l’Europa ja van poder veure la primera
jornada de lliga a Vilafranca mitjançant el seu ordinador, tauleta o
telèfon mòbil 
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RECERCA | El club ja disposa de les xifres de participació dels jugadors en totes les competicions

Xavier Vidal

Fidels a ser curosos en la recerca de dades històriques i amb
l’objectiu de disposar d’una
‘fotografia’ de xifres europeistes el més semblant a la realitat, una nova cerca de dades
permet actualitzar el ‘top 25’
de partits disputats, afegint
els partits de les competicions

oficials de la Copa d’Espanya,
la Copa Catalunya des de la
temporada 1916/1917.
Dins el club sempre
s’ha disposat, suposem que
per raons de l’època que van
viure les persones que ho van
documentar, dades de partits
disputats arran de la temporada 1950/1951, la de l’ascens a
Tercera Divisió. Calia doncs

‘TOP 25’ HISTÒRIC EN COMPETICIONS OFICIALS
#

Partits

Jugador

Lliga/promoció Copa Cat. Copa Esp.

1

402

Ventura

383

13

6

2

378

Capella

363

11

4

3

335*

Cano

319

16

-

4

319

Pep Rovira

309

-

10

5

277*

Alberto

263

14

-

6

261

Amorós

247

14

-

7

245

Delmàs

235

10

-

8

213

Ramon Rovira

200

13

-

9

209

Surrallés

199

10

-

10

208

Fernando

187

21

-

11

204

Alcázar

177

-

27

12

202

Ureña

192

5

5

13

200

Guzman

187

13

-

14

194

Colomé

177

17

-

15

185

Lluís Antúnez

166

19

-

16

181
181

Carvajal
Serafín

169
167

12
14

-

17

178

Valderas

172

6

-

18

176

Pedrín

167

-

9

19

174

Duró

161

-

13

20

173
173

Llibert Tomàs
Balmas

165
164

-

8
9

21

169

Raúl Verdú

150

19

-

22

165

Salud

155

-

10

23

163

Diego Pérez

154

9

-

24

162

Pellicer

140

-

22

25

159

F. Gómez

154

5

-

‘reparar’ aquest greuge que
afectava jugadors de temporades anteriors. Amb paciència, rigor i treball de formiga s’ha aconseguit esmenar.
D’aquest nou ‘top 25’ en cal
destacar diversos aspectes. El
més impactant és l’assoliment
dels més de 400 partits de
Ventura, que posen una mica
més alt el llistó per treure-li
el primer lloc, convertint-se
en el primer i fins ara únic
futbolista que entra en els
quatre centenars de partits.
En general, en les primeres
posicions no hi ha canvis excepte la presència de Fernando Ñúñez, que escala fins el
lloc número deu.
Un lloc més avall trobem Antonio Alcázar. El mític extrem internacional dels

anys 20 se situa en onzè lloc
amb 204 partits. És una xifra
brutal si es té en compte que
els anys que jugava Alcázar es
podíen disputar com a molt
10 o 15 partits oficials per
temporada.
No obstant, el gran
beneficiat és Raúl Verdú, que
entra el rànquing gràcies als
partits de Copa Catalunya.
Una altra novetat és l’entrada
de Pellicer, l’extrem dret dels
any 20 i després vinculat a diverses directives. Pellicer augmenta xifres gràcies a la Copa
d’Espanya. Finalment, a banda
de Cano i Alberto, el jugador
en actiu més aprop d’entrar és
Uri amb 121 partits 

Dos mites
dels anys 20,
Esteve Pelaó
i Manuel Cros,
són el 26è
i 27è del
rànquing.
Respectivament
s’han quedat
a 1 i 2 partits
d’entrar al
‘top 25’

Ventura, Capella
i Ureña són
els únics jugadors
del ‘top 25’
que han disputat
partits en totes
les competicions
oficials possibles:
Lliga regular,
Copa Catalunya
i Copa d’Espanya

* taula = jugadors en actiu amb xifres
actualitzades a 4 de setembre

Cano, al costat de Capella i Ventura, el ‘top 3’ històric

HISTÒRIA

El rànquing històric
definitiu de partits oficials
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AL NOSTRE VOLTANT

La Salut celebra la Festa Major
La Salut oficialitza
la seva festa
l’11 de setembre
de l’any 1864

L’any 1930 es va
fundar la banda
pròpia de música
del barri

Des del 2014
disponen de la
Carolina, l’Enginy
i la Lloca, una
geganta i dos
capgrossos

Unir les paraules ‘festa’ i ‘Gràcia’
és molt comú al territori gracienc,
però no només per la Festa Major
de la Vila, el 15 d’agost. També
el barri de La Salut té la seva festa
pròpia, enguany celebrada entre el
6 i l’11 de setembre.
Per trobar-ne l’orígen cal
remuntar-nos en el temps fins l’11
de setembre de l’any 1864, any en
que es va institucionalitzar una
Festa Major pròpia, diferenciada
de la Vila. Per quin motiu es va
institucionalitzar? Si encara tirem
més enrere en el temps hauríem
de parlar de les nits de fogueres:
Sant Pere, Sant Jaume i, com no,
Sant Joan. A La Salut es feien
revetlles populars acompanyades
de coques i fogueres, al principi
individuals i, més endavant, ja de
caire col·lectiu. Al barri hi havia
ganes de més festa i celebracions i
és així com s’arriba a la citada data
del 1864. Des d’aquell moment i
fins el 1869 es va celebrar la Festa

Major pròpia de La Salut el segon
diumenge de setembre i des del
1870 i fins els nostres temps el
dia epicèntric de la festa ha estat
sempre el 8 de setembre, dia de la
Navitat de Nostra Senyora.
Com acostuma a passar
en moltes altres tradicions de Festa
Major, a mida que s’anaven afegint
veïns i carrers a la festa, aquests
últims van començar a guarnir-se.
Hi havia concursos esportius i
tota mena d’activitats per a nens i
grans. Fins i tot La Salut va arribar
a tenir la seva pròpia banda de
música: el 6 d’octubre del 1930
es va fundar la ‘Banda de Música
Virgen de La Salud’.
Dins les tradicions
festives populars, des del 2013 es
va impulsar la creació dels gegants
propis de La Salut, que van fer la
seva primera aparició el 8 de febrer
del 2014 a la Trobada Gegantera
de les festes de Santa Eulàlia. Els
gegants van ser impulsats per

l’AMPA del col·legi Turó del
Cargol. Van crear una geganta, la
Carolina i dos capgrossos, l’Enginy
i la Lloca. Tots ells van veure la
llum entre els pares, mares i nens
i nenes de l’escola. Enguany, la

festa acabarà amb una ballada de
sardanes al santuari de Sant Josep
de la Muntanya (dilluns 9 a les
18 hores) i activitats per a nens i
nenes el dimecres dia 11 a la pl.
Sanllehy d’11 a 14 hores 

Setembre 2019

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

Setembre
15 de setembre
Diada Festa Major Guinardó
Castellers de la Vila de Gràcia
12 hores
(Parc de les Rieres d’Horta)
15 de setembre
Europa - Vilassar de Mar
4a jornada de lliga
18:30 hores
(Estadi Nou Sardenya)
24 de setembre
Mostra de balls i matí Gegant
Balls a la Plaça St. Jaume
i posterior cercavila dels
Gegants de Gràcia
11 hores
(Plaça Sant Jaume)
27 de setembre
Juguem a les places!
Els nens i nenes poden jugar
a la Pl. del Diamant amb un
‘mecano’ com no s’ha vist mai!
De 17:30 a 20:30 hores
(Plaça del Diamant)

Editorial

Posant la primera pedra
El Nou Sardenya aviat celebrarà 25 anys de
la seva construcció (inaugurat el 15 d’agost
del 1995 amb la disputa del Ir Trofeu Vila de
Gràcia contra la UE Lleida).
En tot aquest temps, l’estadi ha viscut alegries i decepcions futbolístiques i també grans moments esportius, com la disputa
de diverses promocions d’ascens a Segona B o
la més important de totes, la consecució de la
tercera Copa Catalunya de l’entitat, el 2015,
en una final contra el Girona que passarà a la
història i la memòria dels europeistes. Durant
25 anys s’han hagut de fer també diferents
actuacions en la seva estructura, sigui per
manteniment, renovació o a la força, com la
darrera reparació del terra -per afectacions
d’aigua al pàrquing inferior- que van deixar la
recol·locació de la gespa en molt mal estat.
A ningú se li escapa que l’enllumenat, antic, desfassat i que necessita una total
renovació i no només de les bombetes (més
encara en l’era LED), és un altre dels proble-

mes principals que arrossega casa nostra en
els darrers temps. Amb tot, les primeres actuacions executades per l’Ajuntament de Gràcia
ja s’han dut a terme, en aquest cas pel que fa
a estructures de les instal·lacions: zones del
camp malmeses (graderies, escales, columnes
que subjecten la tribuna, ciments...).
Arran de les eleccions municipals
celebrades recentment, tots els barris i districtes de Barcelona han patit la seva natural
modificació i distribució de regidories i caps
visibles de les diferents àrees.
La primera presa de contacte amb
els nous dirigents polítics esportius fa que el
club sigui optimista de cara a les futures reformes que necessita la instal·lació i l’execució,
en els temps que es marquin i necessitat rere
necessitat, de les urgències que viu el Nou
Sardenya que, de ben segur, es posarà d’aquí
un temps a la ordre del dia de les instal·lacions
per a poder gaudir del seu servei futbolístic
fins a, almenys, celebrar-ne els 50 anys.

La vinyeta d’en Vila

LA PENÚLTIMA

Agenda
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