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INÈDITA | Cap posada en escena dels equips del club ha resultat anteriorment tant espectacular

L’Europa prepara una presentació
de luxe dels equips federats i escolars
TEMA DE PORTADA

Àngel Garreta

I

El Nou Sardenya
es prepara per a
oferir a jugadors
i familiars un
gran espectacle
de música, llum,
fum i so per tal
de presentar
tots els seus
equips

Sobre la gespa
de l’estadi hi haurà
totes les categories
federades,
masculines i
femenines, així
com també els
equips d’Escola

magineu un estadi a les
fosques on un potent canó
de llum il·lumina un passadís
central amb columnes de fum
per on desfilaran jugadors de
totes les edats com estrelles
de Hollywood. Aquest és el
‘show’ que l’Europa prepara
per a presentar oficialment
tots els seus equips masculins i
femenins del Futbol Formatiu
federat i l’Escola de Futbol.
Aprofitant el canvi
horari de la tardor, a les set
de la tarda del proper dia 7 de
novembre tindrà lloc una presentació mai vista a Gràcia.

L’espectacle serà majúscul en
tots els aspectes. Un ‘speaker’
animarà la graderia amb els
socis, aficionats i familiars que
esperaran la sortida dels més
menuts de la casa al rectangle
de joc. Allà, sobre la gespa, hi
haurà de tot: una cabina de
DJ amb pantalles per acompanyar l’esdeveniment amb bona
música. També es podran veure projeccions làser, canons
de llum, columnes de fum... i
un ‘photocall’ per on passaran
tots els equips del club a fer-se
una foto oficial que commemori i recordi aquest dia que,
de ben segur, serà especial per
a tots ells.

Els equips que presentarà
l’Europa seran els que composen l’Escola i el Futbol Formatiu federat. Els primers seran
presentats per blocs d’edat -i
es faran la foto agrupats per
anys- i els equips federats ho
faran un a un, realitzant la fotografia de família per equip.
L’acte, formalment,
començarà a les 19 hores, però
des d’una hora abans, sota tri-

buna, hi haurà estands dels
patrocinadors de l’acte, un
mostrador amb productes
de marxandatge de l’Europa
i un taulell on comprar les
fotografies del club que realitza aquests dies l’empresa
REM Images. Aquesta gran
festa serà també enregistrada
en vídeo i es podran repassar
imatges a posteriori al canal
de YouTube del club 

7 DE NOVEMBRE · 19 HORES
La família europeista està convocada el dijous 7 de novembre
a les set de la tarda per a pre-

senciar una presentació com no
s’ha vist mai. Acte obert a socis,
familiars i curiosos.

En les presentacions d’anys anteriors era habitual l’estil de fer un mosaic a la gespa amb els jugadors
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“Els jugadors seran els autèntics protagonistes”
À. G.

R

amon Gatell és el màxim
responsable de la coordinació esportiva del Futbol
Formatiu de l’entitat des de fa
uns anys. Per a ell és important el proper 7 de novembre
“pel canvi de format i aposta
que fa el club, diferent a la que
darrerament es feia, per tal de

donar major protagonisme a
la base i fent que sigui, segur,
una tarda-nit inoblidable tant
pels futbolistes com per a les
seves famílies”.
De fet, les famílies
podran estar més a prop que
mai dels seus i gaudir també
de l’espectable, on seran “partíceps de la festa, perquè l’espetacle no només estarà sobre

la gespa del Nou Sardenya”.
Gatell creu que “la sortida
dels futbolistes al camp serà
una total innovació que mai
han vist les famílies de l’Europa i estic convençut que agradarà molt. Els jugadors seran
els autèntics protagonistes”.
Per primera vegada a
la història del club el protagonisme serà compartit: base

federada i Escola. S’espera una
gran assistència al recinte escapulat i una tribuna plena
de gom a gom de familiars i
socis. Els jugadors i jugadores
dels equips masculins i femenins de totes les categories i
estaments del club ocuparan
el llarg i ample del rectangle
de joc en un ‘show’ que durarà
poc més d’una hora 

“Veurem què és l’Europa: unió, amistat i alegria”
À. G.

L

’Escola està acostumada a
grans finals de festa en la
cloenda de la temporada quan
han acabat les competicions
de lliga i copa de caràcter intern. És un reconeixement
a l’esforç dins la competició
lúdica dels més menuts de la
casa. Aquesta festa, que no va-

ria i es manté a final de curs,
no serà l’única que viuran enguany els joves esportistes europeistes.
Per primera vegada
els nens i nenes de l’Escola
tindran protagonisme compartit amb els ‘grans’, un fet
que valora molt positivament
el coordinador de l’Escola de
Futbol del CE Europa, Gui-

llem Josa: “crec que el club ha
tingut una gran iniciativa en
tornar a celebrar una festa de
presentació. Ajuntar el futbol
base amb l’Escola és un encert
ja que es fa visible la unió que
hi ha entre les dues àrees amb
més nens i nenes del club i,
com no podia ser d’una altra
manera, tenim preparat un
gran muntatge!”.

Per a Josa de ben segur aquesta
“serà una gran festa on els protagonistes seran els jugadors
i jugadores i on les famílies
viuran el que significa estar
al CE Europa: unió, amistat i
alegria”.
Fins el proper 7 de
novembre caldrà seguir les
xarxes socials del club, amb novetats sobre la presentació 
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ÀNGEL GARRETA
Cap de Premsa del CE Europa

RAFEL LUJAN
Periodista de Betevé

L’art de la paciència

OPINIÓ

Història d’una foto
Us proposo un exercici senzill. Penseu per
un moment a qui o a què deveu el vostre
europeisme. Ho teniu? Estic segur que al
cap del carrer acabareu trobant una persona
que un bon dia us va agafar de la mà i us va
fer entendre, respectar i estimar el club. En
el meu cas, aquesta persona va ser en Manuel Torné, el meu avi.
Mireu un moment la foto que
acompanya aquest article. Al revers està
datada el 1983 al vell Sardenya i s’hi veu
el meu avi al centre, un diumenge de partit, acompanyat del que dedueixo que són
algunes parelles dels jugadors de l’època.
L’avi era una persona extrovertida que es
feia amb tothom, no només els de la seva
edat. Va néixer el 1903 quasi per atzar a Bahía Blanca (Argentina), però la seva mare
era filla de Calanda, curiosament el mateix
poble natal de Manuel Cros. Europeista de
ben jovenet, als 20 anys va anar al camp de
les Corts a la malaurada final de copa de
1923, “on els culers van animar l’Athletic
de Bilbao i no als nostres”, es lamentava. Va
ser testimoni de primera mà de de gairebé
tot un segle d’història del club.
Era l’únic avi que vaig conèixer,
així que li tenia devoció. De ben petit, mentre els meus amics anaven a jugar al parc, em
passava les tardes d’estiu jugant per les gra-

des del vell Sardenya. Recordo les parets del
bar de la senyora Ramona -a l’encreuament
de Sardenya i la Ronda del Guinardó-, plenes de pòsters de l’Europa.
Un dels millors records que tinc
és sortir de l’escola una tarda i retrobarme amb l’avi per anar a l’eliminatòria nocturna contra l’Espanyol de la temporada
1984/85, amb la tribuna del vell Sardenya
plena a rebentar i nosaltres animant sense
defallir tot i perdre clarament per 0-3. I la
impressió que em va causar veure aquell
Tommy N’Kono que només havia vist
abans al meu àlbum de cromos.
Anys de descoberta dels meus primers ídols
de l’Europa: Fausto, Caraltó, Ureña.. el
tàndem Capella - Ventura, amb Soriano i
Manolo Castillo al davant…. Matinals de
futbol amb els carnets infantils on engrescàvem cada cop més companys de l’escola.
Armats amb unes rudimentàries banderes
fetes de llençols blancs amb l’escapulari
blau cosit.
El meu avi es va apagar just un any
abans d’enderrocar el vell Sardenya, amb el
carnet del seu estimat Europa a la butxaca.
Com molts dels socis de principi del segle
XX no va arribar a assaborir les grans nits
de la Copa Catalunya, però la seva llavor
d’europeisme segueix ben viva.

La generació de la qual formem
part els que ens aproximem als 40
anys hem crescut, amb ús de raó,
amb la cultura educativa, social,
musical i esportiva dels anys 90.
La nostra és una generació que
ha vist el pas de l’estadi Sardenya
al Nou Sardenya, una tempora-

davant el blau escapulari, des de la
posició directiva passant per empleats i coordinadors i, com no,
els propis futbolistes.
L’art de la paciència
no és gens habitual en un esport
que el públic se’l mira amb (massa) exigència. No tots podem ser

“L’Europa ha superat les tres darreres
dècades sabent mantenir una estabilitat
no exempta d’èxits esportius”
da a Segona B, diversos play-offs
d’ascens a la categoria de bronze i
3 títols de Copa Catalunya. Uns
registres gens menyspreables si
considerem que la immensa majoria dels clubs que coneixem com
‘futbol català’ (és a dir, territorials)
no omplen les vitrines com el club
escapulat. Ni ara ni abans.
Valgui aquesta introducció per destacar l’estabilitat i
constància de l’entitat en aquestes
tres dècades gràcies a les diferents
persones encarregades de tirar en-

clubs d’elit. Cal ser conscients
d’on som, quin espai ocupem,
quins recursos hi ha, quines limitacions, quines càrregues a
l’esquena i quantes mans tenim
disponibles per pujar un esglaó
més quan sigui possible.
L’Europa ha superat les
darreres tres dècades sabent mantenri una estabilitat no exempta
d’èxits esportius. Mentrestant,
esperarem a complir el càntic que
diu que “les glòries del passat, un
dia tornaran!”.
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NOU CURS | Els més menuts de la casa comencen la seva competició interna

L’Escola posa la velocitat de creuer
d’una nova temporada de diversió
É

s, sens dubte, el futbol més
divertit i pur de tots els
que es practiquen: el d’Escola.
Menuts i menudes (alguns ja
no tant!) entrenen dos dies a
la setmana per a, els dissabtes,
demostrar el seu aprenentatge
-futbolístic i també de companyonia- a les mares, pares i
familiars que els acompanyen.
En aquests primers
dies de temporada els diferents equips s’equilibren per
assegurar el nivell més similar
possible i es van perfilant els
equips que, en uns dies disputaran les competicions internes de lliga i copa i on les
aficions seran també protago-

nistes dels dissabtes. Valorant
els primers dies d’activitat
escolar, el coordinador, Guillem Josa, destaca que el que
més li està agradant d’aquests
primers dies d’entrenaments
i partidets és “ veure que els
nens i nenes s’ho passen bé entrenant i jugant. Crec que això
és gràcies a un equip d’entrenadors i entrenadores amb una
molt bona actitud que vénen a
fer que els seus jugadors i jugadores s’ho passin bé mentre
van aprenent a jugar a futbol”.
En aquest sentit, Josa
comenta que “a la primera
jornada de partits d’Escola
es va viure un gran ambient
al Nou Sardenya, tant a la
gespa, on els nens i les nenes

van esforçar-se al màxim en el
que va ser el seu primer partit de la temporada, com a les
graderies, on es va veure com
les famílies dels jugadores/es
animaven, donaven suport i
aplaudien l’esforç que havien
fet els protagonistes de la jornada matinal de dissabte”.
El coordinador escapulat remarca que “després
de la jornada de partits, els
coordinadors ens hem quedat amb ganes de que torni
a haver-hi partits per tornar
a viure la experiència de veure un Nou Sardenya carregat
de l’alegria, companyerisme i energia que transmeten
els nens i nenes de l’Escola
així com les seves famílies”.

L’objectiu principal dels responsables, juntament amb
l’equip d’entrenadors/es, és
que “el bon ambient que es
respira pels camps d’entrenament i de partit es mantingui durant tota la temporada mentre aconseguim que
el nivell esportiu dels nens i
nenes va millorant dia a dia.
Que el nen o nena sigui feliç
entrenant i jugant a l’Escola
i alhora aprengui i millori els
aspectes bàsics del futbol”.
En el darrer cicle dins
l’etapa final de l’Escola també
es preparen, aquells jugadors i
famílies que vulguin, pel futur salt al futbol federat, un
futbol que passa ja a ser de caràcter competitiu 

L’Escola del club
és singular en
en la seva forma
de projectar-se
durant l’any,
involucrant
també els
familiars

El futbol és
l’eina al voltant
de la qual els
nens i nenes
de l’Escola
aprenen no
només el joc
sinó també
valors

ESCOLA

Àngel Garreta

DIES MARCATS EN VERMELL

Nens celebrant un gol en una jornada de dissabte de la temporada passada

Els primers dies de cada curs esportiu dins l’Escola de l’Europa
serveixen per a que tothom es
conegui, faci pinya, jugui en
equip intentant equilibrar les
forces i es vagin perfilant els
diferents equips.
Les dates principals
que marquen el calendari escolar d’aquesta temporada són: 9
de novembre, el dissabte en què
la Lliga comença tant pels nens
com per a les seves famílies, les
quals també rebran punts per
les seves capacitats d’animar.
La segona data destacada del

calendari és el 7 de març, dia en
què la Lliga finalitza i es dona
pas a la Copa just una setmana
després, el 14 de març.
El 6 de juny es jugaran
les finals i d’aquesta manera
clouran les competicions a nivell d’alumnes. Al llarg de l’any
també se’n disputa una tercera,
la ‘Lliga de pares i mares’. El
punt i final a la temporada té
lloc sempre, com és tradició,
amb la festa de final de curs,
una festa que enguany tindrà
en el divendres 12 de juny del
2020 el seu dia de celebració.
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RÈCORD| El derbi contra el Sants passarà a les hemeroteques

Un 0-7 històric!
Àngel Garreta

PRIMER EQUIP

C
Des de la creació
de l’actual sistema
de categories de
lliga estatals (1928)
el 0-7 de l’Europa
a camp del Sants
és la golejada més
àmplia a domicili
de tots els temps

El Sants és també
la ‘víctima’ de la
golejada més
àmplia en aquests
derbis la temporada
1939/1940 dins el
Campionat de
Catalunya. L’Europa
va guanyar 1-11

orria el minut 90 de partit al camp de l’Energia
i l’Europa guanyava per un
contundent 0-6 el Sants en el
primer dels derbis d’aquesta
temporada. El segon triomf
en lliga consecutiu estava més
que certificat, però poca gent
a la Zona Franca era conscient -els onze jugadors sobre
la gespa, sens dubte no- que
a l’Europa li faltava només
un gol per fer passar aquesta
plantilla als llibres d’història.
Si parlem de l’actual
sistema de lliga, des de Primera Divisió fins a Tercera en
categoria estatal, l’Europa mai
havia guanyat per set gols de

diferència. Sí que n’havia fet
set en dues ocasions, però el
rival en va marcar un (1-7),
per la qual cosa la diferència
real era de sis. Aquestes víctimes van ser l’Horta la temporada 1957/1958 i la Gramenet, recentment, la temporada
2013/2014. El 0-7 contra el
Sants es converteix en la golejada més gran de la història de
l’Europa fora de casa. Un derbi que, sens dubte, quedarà ja
en la memòria de tots.
Dues jornades enrere, l’Europa no havia guanyat
cap partit i tenia un average
general de gols a la lliga de
-3. En quinze dies ha guanyat
dos partits (4-0 i 0-7) deixant
l’average en +8 

Varona va obrir el marcador amb aquest gol

Sergi Pastells va assistir en 3 dels 7 gols

Pinya amb part de l’afició desplaçada a l’Energia
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LATERAL INCOMBUSTIBLE | Va jugar 144 partits oficials de lliga amb la samarreta escapulada

Agustí Tenllado

E

l de David Aguilera és un
dels noms recordats per
l’europeisme en el canvi del
segle XX al XXI. A L’Escapvlat hem volgut xerrar amb ell
de passat, present i futur.
Vas arribar procedent del
Castelldefels. Com va ser el
teu fitxatge?
Duia dues temporades molt
bones al Castelldefels i la
97/98, en els darrers 15 partits, vaig marcar 12 gols, fet
que va cridar l'atenció i em
van venir a buscar. L'Europa
estava interessat, però també
el Cornellà de Calderé. Amb
una reunió amb el president
Bartolí en vaig tenir prou per
fitxar per l'Europa i puc dir
que vaig encertar de ple.
Ràpidament vas connectar
amb l’afició. Com recordes
el teu pas per aquí?

Connectar amb el públic va
ser molt important perquè
tothom sap que aquesta és una
afició exigent. Si ho dones tot
no tens problemes i jo sentia aquesta estima, també per
part de la directiva. Van ser,
sens dubte, els meus millors
quatre anys com a futbolista,
disputant un play-off d’ascens
a Segona B. Era una època
maca, amb un Nou Sardenya
que rebia molta gent i també
arrossegàvem públic a fora.
Com et definiries com a futbolista?
Sempre he jugat de lateral dret
amb molt recorregut, el que
avui dia és un carriler. No obstant, em considero polivalent,
arribant a jugar en diferents
posicions. Sempre acabava les
temporades amb un bon número de gols.
Els millors i pitjors records
amb l’escapulada?

El més amarg va ser el darrer
any, ja que el vaig començar
sense fer pretemporada per
una artroscòpia al genoll i
l’equip va estar tot l’any a la
part baixa amb canvi d’entrenador inclòs i salvació agònica
en la darrera jornada. Aquell
dia contra el Badaloní va ser el
més gran que m’ha passat mai.
A mi i a molts de l’Europa!
No podia marxar del club baixant-lo a Primera Catalana.
Com a punts positius,
sens dubte, les dues promocions d’ascens a Segona B i l’estima de l’afició.
Des que et vas retirar, a què
t’has dedicat ?
Vaig entrar a formar part del
Cos de Mossos d’Esquadra,
que és la meva ocupació professional actual.
Segueixes vinculat al futbol?
Encara hi jugo, amb els veterans del Castelldefels a la
Divisió d’Honor de la lliga catalana. Però aviat ho deixaré
perquè el genoll ja no aguanta
massa més.
Tens relació amb excompanys
de l’Europa?
Curiosament Xavi Giménez
juga també amb mi als veterans del Castelldefels i després tinc relació freqüent amb
Luís Pacha. També tinc contacte amb David Badia, Ros,
Surrallés, Serafín o Pau Clavero, a bande del tècnic Juan
Moscoso.

Aguilera, en l’actualitat, en un partit de veterans

Segueixes l’Europa actual?
Sí, pel Twitter i pels diaris esportius. Tinc ganes de passarme pel Nou Sardenya i jugar
un partit amb els veterans. Hi
vaig estar a punt una vegada,
però no m’ho vaig poder compaginar amb la feina.

QUÈ SE N’HA FET DE...

Aguilera: “La salvació contra el Badaloní va ser
el més gran que ens ha passat a molts de l’Europa”

David Aguilera Muñoz
8 de juny del 1974
4 temporades | 144 partits
de lliga | 12 gols
Base al Castelldefels
(debutant amb 16 anys
a Regional). Amateur al
Barça C, Gavà, Castelldefels,

Què més voldries afegir pels
que et van veure jugar?
Que sempre recordaré la meva
etapa aquí com la millor de la
meva vida, futbolísticament
parlant. Vaig encaixar molt bé
i tothom em va demostrar la
seva estima. Això va incidir en
els resultats positius que vam
tenir aquells anys 

Europa i de nou a Castelldefels
fins la retirada el 2008.
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TOCANT TOTS ELS PALS | ‘Nany’ és jugadora en actiu, entrenadora i coordinadora a la vegada

Victòria Haces: “L’Europa hauria
de tenir més camps i més femenins”

L’ENTREVISTA

Àngel Garreta

El destí esportiu
de Nany va
canviar gràcies
a l’amistat
forjada dins
el futbol

La defensa
escapulada
compagina
el paper de
central,
de màxima
responsable
de la banqueta
del “B” i també
la de coordinar
els equips
femenins
de base

Per a la nova
coordinadora
seria vital
que el club
pugui disposar,
en el futur,
de més camps
a gestionar
on poder així
ampliar el
nombre d’equips
femenins

E

l destí és, sovint, trobar-se
al lloc indicat en el moment adequat. És aquí on es
trobava el 2017 la futbolista
balear Victòria Haces, coneguda esportivament com ‘Nany’.
Als seus 29 anys i defensant la samarreta del Son
Sardina, tenia clar que el seu
futur esportiu i personal passava per un canvi d’aires, concretament a Barcelona. Nany
(05/02/86 i nascuda accidentalment a Alacant) canviava les
Illes Balears pel Principat.
Com vas començar a jugar a
futbol de petita?
Sóc de Mallorca i a Mallorca
no hi ha futbol femení de base
com a tal, no hi ha les categories que aquí coneixem com cadet-juvenil. Jo feia natació fins
als 13 anys i a casa, llavors, vaig
aconseguir que em deixessin
jugar a futbol. Vaig entrar directament en un equip femení
amateur que, a l’any, ja va assolir ascens a categoria estatal... i
des de llavors que ja han pasast
20 anys! (riu).

Com arriba una jugadora ja
amb 29 anys a canviar Palma
per Barcelona i el Son Sardina
per l’Europa?
Jo tinc amistat amb la Kaky
d’abans de venir aquí. Són
molts anys compartint categoria i amistats en comú. Ella
sabia que jo tenia intenció de
venir a Barcelona i va parlar
amb l’Álvaro, l’entrenador que
hi havia llavors a l’Europa. A
mitjans de Setmana Santa ja teníem tancat que l’any següent
jugaria aquí. Vaig començar
la pretemporada fent-la coincidir amb la meva arribada a
Barcelona.
I com t’hi trobes aquí?
Doncs ara amb moltes ganes,
perquè va coincidir que a finals de la primera temporada
em vaig tornar a lesionar dels
creuats i l’any passat, fins a
falta de quatre jornades, me’l
vaig passar recuperant la cama.
Haig de dir que l’Europa ha estat molt a sobre de la meva recuperació i em va donar l’opció
de poder anar a un centre d’alt

rendiment, Nytta Sport, i m’he
recuperat molt bé de la lesió.
Així doncs, aquesta temporada
‘a tope’ i amb moltes ganes.
El punt negatiu d’aquests tres
anys són les lesions?
Sí, sens dubte. Les lesions i,
concretament l’any passat, també els resultats que vam fer a la
lliga. No va sortir la temporada
que es volia i va ser dura dins el
vestidor.
Com et converteixes l’any pasast en entrenadora del Femení B d’edat juvenil?
Jo ja havia entrenat abans.
Quan tenia 23 anys em vaig lesionar, també de creuats, a l’altra cama, i això em va motivar a
treure’m els títols d’entrenadora. Vaig exercir al Son Sardina
i després al Baleares durant sis
anys. Quan vaig aterrar aquí sabia que no volia deixar de ferho. A mida que et vas fent gran
es comencen a igualar les ganes
de jugar, que de més jove eren
més fortes, amb les d’entrenar.
Em vaig posar en contacte amb
la Sandra Teixidó, la coordinadora dels equips de base, i
em va donar l’opció d’agafar el
Femení B d’edat juvenil i estic
encantada amb l’experiència i
amb el grup de jugadores que
el formen.

HI HA NIVELL
Nany té les idees clares. Les
seves paraules, quan parla de
la primera plantilla femenina,
són fermes i contundents. Per
a ella no hi ha dubte: “hi ha nivell per estar a dalt i espero que
enguany, a final de temporada,
si tornem a xerrar sobre la primera plantilla es pugui dir que
sí, que aquest any hem fet una
temporada com toca”.
Per a la central escapulada aquest estiu l’equip
ha fet un bon canvi: “penso
que necessitem, i enguany ho
tenim amb el Fran Güells a la
banqueta, un entrenador que
ens estrenyi i exigeixi. Si hi ha
un punt on l’equip necessita
que algú tiri del carro és en
l’aspecte mental i crec que en
això , fins ara, no ho teníem”.
D’igual forma, Nany
creu que “és cert que els resultats inicials no han estat bons,
però la remuntada contra el
Balears, perdent 2-0 al minut
77 per acabar guanyant 2-3, és
possible perquè la gent creu en
l’equip i la feina de la setmana.
S’està entrenant molt bé i jo
penso i crec, estic convençuda,
que el primer equip femení tirarà cap a dalt . Segur”.

Abril 2019

Una Sandra Teixidó a qui, ara
casualment, has reemplaçat en
la coordinació per la seva futura maternitat. Com se’t proposa
aquest càrrec?
Sí, com són les coses! Doncs m’ho
va proposar en Jordi Vela, amb qui
tinc molta confiança des que vaig
arribar aquí i el club em va acollir
molt bé. Segurament pel coneixement que tinc dels tres equips
femenins han pensat que sóc la
persona més indicada per agafar
aquest relleu ara mateix.
És encara d’hora, suposem, per
parlar si la coordinació canviarà
gaire amb la teva gestió?
Sí. El meló encara està per obrir.
Tot just fa pocs dies que parlem
sobre els aspectes de coordinació,
però sí que he coordinat molts
anys al Son Sardina i tinc ganes
de posar en marxa algunes coses.
No obstant, ara estic més pendent
dels inicis de lliga que d’una altra
cosa avui per avui.
És important que la coordinació
de base l’estigueu encapçalant
exjugadores o jugadores en actiu
del primer equip femení?
Sí, molt. Tinc la sort de tenir la
Pili Porta al meu cos tècnic i crec
que és un valor afegit per les nenes tenir a l’equip jugadores que
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els diumenges veuen jugar i són
un referent o model per a elles.
D’aquí uns anys serem nosaltres
les que, ja retirades, les veiem a
elles jugar, però ara per ara els hi
ajuda molt tenir referents en actiu
dins el cos tècnic del seu equip.
Hi ha futur al Femení B?
I tant! Ja poden retirar-se
tranquil·les totes les del primer
equip (riu). No, de veritat, hi ha
bona base per anar pujant jugadores i, progressivament, agafar el
relleu generacional. S’està treballant bé per sota. L’Europa és un
club que, amb els recursos que té,
tracta molt bé el futbol femení i la
seva formació.
Parlant de recursos, què li falta a
l’Europa per seguir creixent dins
l’àrea femenina?
Espai. A nivell d’instal·lacions estem lligats de mans com a club i a
més el Camp de l’Àliga ja no és nostre i depenem dels horaris que ens
deixen. No podem seguir creixent
així. No podem tenir més equips
si no tenim més espai. L’Europa
hauria de tenir més camps en gestió i més equips femenins. Aniria
molt bé crear una categoria aleví
per tal de seguir la línia formativa
dels altres equips femenins B, C i
de futbol 7.

Com és la Nany jugadora i la
Nany responsable d’una banqueta i de la coordinació?
Sóc molt exigent. M’ho van inculcar a casa des de ben petita. El
tema de les lesions et fa desenvolupar un sisè sentit d’esforç i superació. Sóc ‘currant’ i m’agrada molt
aprendre d’altres entrenadors. Sóc
molt constant els 90 minuts i molt
competitiva. També exigeixo molt
a les meves jugadores, però mantenint una relació molt bona.
On et veus d’aqui a
cinc anys?
Uf, jugant segur que no,
que les cames ja se’m
queixen cada dia!
Entrenar segur i qui
sap si algun dia al
primer equip
femení. Però no
serà ara, perquè
hi ha massa
amigues a l’equip 

DE RIVAL A JUGADORA, ENTRENADORA
I ARA COORDINADORA DE BASE

UN DESTÍ QUE CANVIA
PER UNA AMISTAT
El futbol, especialment el de
categories sènior, és competitiu
sempre a tots els nivells, més encara quan parlem de categories
estatals, siguin masculines o femenines. No obstant, la competició no és motiu per no poder
entablir amistats sorgides del
terreny de joc i traslladades al
pla personal.
Aquest és el cas de
Kaky -capitana de l’Europa- i
Nany. Totes dues jugadores han
militat moltes temporades a categoria estatal i s’han anat tro-

La temporada 2016/2017, el
nom de Nany era la d’una jugadora de la llavors Segona Divisió que jugava al Son Sardina
balear -a la imatge superior en
una visita al Nou Sardenya intentant disputar-li la pilota a
Clara Clemente, actual companya d’equip-.
Tres temporades després, Victòria Haces s’ha con-

vertit en protagonista dins el
futbol femení escapulat. No
només la següent temporada va
fitxar per l’Europa gràcies a les
seves amistats al club gracienc,
sinó que de mica en mica ha
anat agafant pes dins l’equip i
l’estructura esportiva femenina
de l’entitat. Nany ja tenia experiència entrenant i coordinant
en la seva etapa balear i ara, a

Gràcia, ha acabat realitzant tots
els papers de l’auca: jugadora en
actiu, entrenadora de l’equip juvenil femení (el Femení B) i, per
necessitats logístiques donada la
baixa per futura maternitat de
Sandra Teixidó -fins ara coordinadora dels equips femenins de
base-, també responsable de tres
dels quatre equips femenins que
té actualment l’Europa.

bant sobre els rectangles de joc
per disputar-se els punts. De ser
rivals van passar a ser amigues
i és fruit d’aquesta amistat que
el fitxatge de Nany per l’Europa
va ser possible, canviant la seva
realitat a Palma per Gràcia.
La intenció de la central balear de venir a Barcelona
va ser detonant per a que el seu
destí es lligués al de l’Europa,
un Europa on hi militava la seva
bona amiga i rival. A la imatge
inferior veiem a Kaky i Nany
defensant una jugada juntes.
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NOVA TEMPORADA | Totes les competicions ja roden

Tots els federats en marxa!
FUTBOL FORMATIU

Redacció

Un total de
32 equips
masculins
i femenins
competiran
de manera
federada
aquest curs

Centenars
d’esportistes
lluitaran per
estar a dalt
de tot en les
respectives
divisions,
assolir
permanències
o recuperar
alguna
categoria
perduda

E

l futbol federat europeista al complet ja es troba en plena disputa de totes
les competicions. Els darrers
equips en començar les seves
lligues ho han fet el cap de setmana del 12 i 13 d’octubre.
El més matiner en
posar-se en marxa va ser el
Juvenil A, el 30 de juliol. Des
de llavors i de forma progressiva, tots els equips masculins
i femenins han anat iniciant
els seus entrenaments d’estiu
i els corresponents amistosos
de pretemporada. Per franges
d’edat, de més grans a més petits, les respectives lligues han
donat inici fins entrar tots els
equips en la salsa d’una temporada: la competició.

Enguany diferents equips jugaran en categories importants com poden ser el cas del
citat Juvenil A o el Cadet A.
L’objectiu de la gran
majoria dels equips no és altre que no perdre categories,
competir cada divisió i grup
d’edat i, en la mesura que sigui
possible, augmentar el nivell
d’alguns equips amb un ascens a una categoria superior.
L’activitat futbolística de totes aquestes categories -teniu
un llistat complet dels equips
del club a la taula de la dretase centren i reparteixen entre
el Nou Sardenya i el Camp de
l’Àliga. Aquest últim és el que
acull, de manera íntegra, tots
els equips de Futbol 7. Amb
la pilota rodant, només queda
desitjar sort a tothom 

FORMAR I NODRIR

FUTBOL FEMENÍ

La base esportiva federada de
l’Europa té com a missió 2
aspectes centrals: la formació
de l’esportista i la possibilitat
de, creixent dins el club, nodrir els primers equips femenins i masculins.
De l’Europa se surt
ple d’uns valors que van més
enllà de la competició esportiva, si bé aquesta no deixa
de tenir la seva importància.
En els darrers temps, el bon
treball de base realitzat pels
responsables formatius està
possibilitant que tant el Primer Equip masculí com el
Femení A puguin tenir una
bona base feta a casa.

Femení A · Lliga Nacional
Femení B · Preferent
Femení C · Segona Divisió
Femení 7 · Segona Divisió
FUTBOL MASCULÍ
Europa B · Segona Catalana
Juvenil A · Divisió d’Honor
Juvenil B · Preferent
Juvenil C · Preferent
Juvenil D · Segona Divisió
Cadet A · Divisió d’Honor
Cadet B · Primera Divisió
Cadet C · Primera Divisió
Cadet D · Segona Divisió
Infantil A · Preferent
Infantil B · Primera Divisió
Infantil C · Primera Divisió
Infantil D · Segona Divisió
Aleví A · Preferent
Aleví B · Segona Divisió
Aleví C · Segona Divisió
Aleví D · Segona Divisió
Aleví E · Segona Divisió
Aleví F · Segona Divisió
Aleví G · Tercera Divisió
Benjamí A · Primera Divisió
Benjamí B · Primera Divisió
Benjamí C · Primera Divisió
Benjamí D · Segona Divisió
Benjamí E · Segona Divisió

Imatge d’un partit de base de pretemporada

Prebenjamí A, Prebenjamí B i
Prebenjamí C: categoria única.
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PRIMERA FASE | L’estadi europeista veu reparades estructures fonamentals per a la seva seguretat

À. G.

M

oltes són les reformes
necessàries que hauria de patir el Nou Sardenya
per deixar l’estadi gracienc en
un òptim estat d’estructura i
de competició esportiva. No
obstant, les primeres obres ja
s’han dut a terme i afecten al
factor més clau i determinant,
la seguretat del recinte.
Diverses zones de la
instal·lació municipal s’havien deteriorat i/o oxidat amb
el pas del temps, provocant
un risc de seguretat estructural pels espectadors. En els
darrers mesos d’estiu s’han
dut a terme diferents intervencions internes, externes i
perimetrals, així com una mà
de pintura, per posar al dia

diferents entorns del recinte.
S’han reforçat les columnes
que subjecten la tribuna principal de l’estadi, s’han reparat
esquerdes en la pròpia tribuna, a sota, a les grades del
voltant i lateral, al córner de
Sardenya -que ha també ha
rebut una mà de pintura- i a
la majoria d’escales de l’estadi.
També s’han fixat tanques i
estructures i s’han reforçat les
mesures de seguretat per a impedir l’entrada des de l’exterior per alçada.
La majoria de portes
i parets del perímetre de la
instal·lació tenen ara una tanca extra de suport que, per altura total, dificulta molt més
l’entrada i sortida del recinte
quan aquest es troba tancat,
evitant així possibles accions

incíviques. El club segueix
treballant amb les autoritats
municipals i locals per a impulsar les futures reformes
necessàries i urgents que té
acontinuació l’estadi: l’enllumenat i la substitució de la
gespa, dues reformes de pes
que es treballarà per dur-les a
terme en el període més breu
que sigui possible.
Des de la direcció del
club s’està intentant accelerar
aquestes reformes pel bé de la
pràctiva esportiva de centenars de joves que formen l’Escola i el Futbol Formatiu del
CE Europa i que han de realitzar la seva activitat lúdica i
esportiva sota les millors condicions possibles a nivell de
seguretat, visibilitat, condició
física i protecció muscular 

En aquesta imatge, reformes estructurals de
l’exterior de l’estadi. A sota a l’esquerra, reformes
interiors. Sota aquestes línies, noves tanques de
protecció i vista en un partit de la paret pintada.

CLUB

Que Sardenya torni a ser ‘Nou’

Octubre 2019
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EL CLUB PASSA COMPTES | Balanç anual de la gestió de l’entitat

Assemblea General Ordinària
de socis el dia 29 d’octubre
Redacció

ACTUALITAT

E

l proper dimarts 29 d’octubre a la tarda, a les 19
hores en primera convocatòria
i a les 19:30 hores en segona,
la Junta Directiva del Club
Esportiu Europa convoca la
tradicional Assemblea General Ordinària de socis per
tal de fer balanç de l’exercici
de la temporada 2018/2019 i
presentar els números i pressupostos de l’actual tempora-

da que ja es troba en marxa.
L’acte tindrà lloc al teatre del
Centre Moral i Instructiu de
Gràcia, ‘El Centre’, situat al
carrer Ros de Olano, 9.
Per a poder accedir a
l’Assemblea com a soci o sòcia
de ple dret cal ser major d’edat,
tenir una antiguitat mínima
d’un any de carnet i estar al
corrent de pagament del carnet de soci o sòcia de la present temporada 2019/2020
en el moment de l’acte 

DISPONIBLE LA
LOTERIA DE NADAL

Part de la taula de directius en la darrera Assemblea

El CE Europa ja té disponibles
a les oficines del club i a l’estadi
Nou Sardenya en dies de partit
els tres números de la Loteria

NOU HORARI D’ATENCIÓ A OFICINES

Les oficines del CE Europa (carrer Pau
Alsina, 140) estrenen aquest octubre un
nou horari d'atenció presencial. Aquest
nou horari serà de dilluns a dijous de
16 a 20 hores i els divendres de 16 a

El club mostrarà
als seus associats
els comptes de la
seva gestió

19 hores, sempre en dies laborables.
Com és habitual, caldrà estar atent a les
notificacions via web i xarxes socials per
a horaris especials de Nadal, Setmana
Santa, estiu i ponts del calendari 

Nacional amb què jugarà aquest
any. A banda del tradicional
número de l’any de fundació de
l’entitat (és a dir, jugar amb el

Els socis presents
a la sala podran
qüestionar tots
els punts i fer
precs i propostes

01907) també estaran disponibles els números 61003 i 55071.
Cada butlleta de cada número
costen 3€ i es juguen 2€.

DOS PARTITS SEGUITS A CASA
Per atzars del calendari, el Primer Equip
de l’Europa jugarà dos partits consecutius al Nou Sardenya, tots dos en el
recuperat i habitual horari matinal. El
primer d’ells serà l’Europa-Castelldefels
del 27 d’octubre. La següent jornada
era la designada pel calendari com un
Reus-Europa, però el Reus, eliminat
federativament de la competició per no
satisfer els deutes econòmics, no pren
part de la lliga.
Així doncs, l’Europa no haurà
de realitzar el desplaçament previst pel
dia 3 de novembre i sumarà en aquella
jornada, automàticament, tres punts,

igual que ho han fet els altres clubs de la
categoria cada setmana que el calendari
els agrupava amb el Reus.
D’aquesta manera el dia 3 de
novembre l’Europa ja sap que, sense
jugar, haurà sumat els punts aquella jornada, la qual descansarà sense competir
i servirà per recuperar físicament els
jugadors i els que hi hagi lesionats.
Posteriorment, l’equip escapulat rebrà l’actual líder, la Pobla de
Mafumet, el 10 de novembre. Fins al
final del campionat, la resta de partits es
disputaran casa-fora en ordre consecutiu ininterromput 
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RÈCORD | És l’europeista que més duels consecutius ha jugat en la història del club

Xavier Vidal

P

arlar d’Antonio Alcázar
és fer referència a una de
les més grans llegendes europeistes dels anys 20 del segle
passat. Des de la seva posició
d’extrem esquerra, va ser l’autor del gol que li va donar a
l’Europa el títol més important de la seva història: el
Campionat de Catalunya absolut. Un títol de campionat
regular -la categoria més alta
d’aquella època- guanyat en el
partit de desempat a Girona el
1923 contra el FC Barcelona.
Alcázar va ser internacional per Catalunya i per
Espanya i va desenvolupar gairebé tota la seva vida esportiva
en escapulat. Amb la recent
cerca de dades històriques ens
hem trobat amb una dada espectacular i fins ara no calculada d’Alcázar i no és altra que
la seva llarga ratxa de partits
oficials disputats de manera
consecutiva. Anem a pams:
Trobem documentat que el
seu debut en partit oficial és
el 20 de gener de 1918 amb
15 anys en un Iluro - Europa
del Campionat de Catalunya
de segona categoria. Aquella
temporada, però, l’extrem no
va ser massa protagonista i va
disputar pocs partits; Santoré
era el titular.
Les coses canvien a la
següent campanya, la 19181919, quan Alcázar ja no es

mou de la davantera escapulada. És aquí on comença la
seva ratxa tot i que podria
ser abans si es troben algunes
alineacions que manquen en
l’hemeroteca. Per tant, de manera documentada, tenim que
el 26 de gener de 1919 és alineat en un Europa - Badalona
de la darrera jornada del Campionat de Catalunya. Va jugar
la promoció d’ascens i els partits contra el FC Barcelona
pel títol de Campió Catalunya absolut (que es va perdre)
d’aquella temporada. A partir
d’aquí disputa tots els partits
oficials (de Campionat de Catalunya i Copa d’Espanya) fins
la temporada 1928-1929... 10
anys seguits!!!
En total Alcázar va
sumar 141 partits oficials on
l’últim home de l’alineació que
sortia impresa en els diaris era
el invariable “...i Alcázar.” És
en aquest darrer partit, el 141,
un clar 5-1 contra el Sabadell,
que l’extrem esquerre escapulat té una picabaralla amb un
defensa arlequinat que acaba a
cops de puny. L’àrbitre va expulsar els dos jugadors i, per
tant, el nostre protagonista
no va poder jugar el següent
partit, trencant d’aquesta manera una ratxa absolutament
històrica no només dins l’Europa sinó dins molts clubs de
futbol arreu del món.
Si només ens centrem
en el Campionat de Catalu-

nya (la competició per excellència dels anys 20 del segle
passat) veiem que Alcázar, de
la temporada 1918-1919 fins
la temporada 1930-1931 només es perd 3 partits, jugant
167 partits de 170 possibles.
De Copa d’Espanya 27 disputats sobre 29 possibles.
L’aparició del Campionat de Lliga estatal la temporada 1928-1929, que suposava
més partits i llargs viatges, va
fer que en les tres temporades
que l’Europa va estar a Primera Divisió la participació d’Alcázar fos discreta. Malgrat
tot, aquesta ratxa de partits
seguits i l’alt percentatge de
titularitats d’Antonio Alcázar
formen unes xifres inabastables i a les que només si li ha
apropat un altre mite europeista i en una demarcació més
‘estable’ en un onze inicial: el
porter Pep Rovira 

QUI MÉS PARTITS
HA DISPUTAT
DE COPA D’ESPANYA
Antonio Alcázar figura en el
lloc número 11 del rànquing
històric de partits oficials disputats amb la samarreta de
l’Europa en tots els temps
(204). D’aquests duels, 27 són
de Copa d’Espanya, on és el jugador escapulat amb més duels
jugats en la història d’aquesta
competició del ‘KO’.

HISTÒRIA

Serà difícil repetir-ho: Els 141 partits
oficials seguits d’Antonio Alcázar
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AL NOSTRE VOLTANT

Història de l’Orfeó Gracienc
L’Orfeó és una de
les entitats més
antigues de Gràcia
amb 115 anys
d’història

A banda del cant
coral, a l’Orfeó
també s’hi fa
teatre i tallers

L’Orfeó aixopluga
en els seus espais
col·lectius com
Gràcia Solidària,
Xerrem, l’ANC
o la Federació
de Sant Medir

L’any 1904 és fundà l’Orfeó
Gracienc a partir de les inquietuds d’un conjunt de graciencs
que veien el cant coral com una
forma de permetre el creixement
en uns ideals culturals i personals.
Tot això s’ajuntava també amb
una empenta en la construcció
de la identitat pròpia del país i la
defensa de la seva llengua. Tot plegat sota el guiatge i inspiració del
mestre Joan Balcells i Garcia. En
els darrers 115 anys l’Orfeó Gracienc ha estat cor de referència a la
Vila de Gràcia, i un dels referents a
Barcelona i a Catalunya.
L’Escola Coral de l’Orfeó Gracienc és un projecte únic a
la ciutat de Barcelona i singular a
Catalunya. Hi comencen a cantar
els infants des dels 3 anys per
tot seguit introduir-se de forma
lúdica i engrescadora al llenguatge
musical ajuntant-se amb el treball
vocal específic pensat per a cadascuna de les edats. L’Escola Coral
de l’Orfeó es troba incardinada
amb l’Escola de Música de l’Orfeó
Gracienc. Un infant que comença
cantant a l’Orfeó pot accedir a un
recorregut de formació musical
complerta, fins i tot d’àmbit professional.
L’Escola Coral té diversos cors: El Cor infantil de l’OG
“Coloraines” amb els seus grups
(blaus, verds, vermells, taronges,
liles), El Cor Jove - Cromàtics.
Roig Korai de l’OG Cor de noies,
El Cor Veus amb Gràcia i el Cor
Veus de Tardor. Això permet que
qualsevol persona, tingui l’edat
que tingui, siguin quins siguin el
seus coneixements musicals, pot
cantar i podrà trobar un cor a la
seva mida. L’entitat posa a disposi-

ció les condicions més assequibles
per a la pràctica del cant coral.
Però l’Orfeó Gracienc
és també molt més. No podem
oblidar seccions com la de teatre o
les diverses activitats i tallers. Les
col·laboracions amb les escoles
gracienques conformen també
l’ADN de l’Orfeó: el projecte dels
“Contes Cantats” o el projecte
“Junts”. Gràcia és al cor de l’entitat
i l’Orfeó ofereix possibilitats a
tothom que s’hi acosta i s’incar-

dina amb projectes com “El cant
de la Sibil·la” o la Festa Major de
Gràcia. Aixopluga diversos grups
en els espais de què disposa com
ara el col·lectiu Gràcia Solidària, el grup Xerrem de la CAL,
l’Assemblea Nacional Catalana
o la Federació de Sant Medir.
L’Orfeó té establerts convenis de
col·laboració amb entitats diverses
com Càritas o el Centre de Normalització Lingüística. Qualsevol
persona pot fer-se benefactora de

l’Orfeó, només pel fet de fer-ho
contribueix al suport de les seves
activitats i gaudeix dels beneficis
fiscals inherents a l’ajuda d’entitats
com l’Orfeó Gracienc. Vols cantar? Vols fer música? T’agradaria
proposar una activitat? Necessites
un espai? Contacta amb l’Orfeó:
Carrer d’Astúries, 83
932 374 302
orfeogracienc.cat
@orfeogracienc 
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Partits de futbol, actes del club i activitats d’altres entitats
en el període entre publicacions mensuals de L’Escapvlat

Editorial

És el vostre dia!

Octubre
6 a 27 d’octubre
‘El ratolí Pérez’.
Espectacle familiar
Teatreneu -Sala X. Fábregas(c/ Terol, 26)
10 d’octubre a 2 novembre
60 anys d’Astèrix: Homenatge
a una llegenda
C. Cívic El Coll-La Bruguera
(c/ Aldea, 15)
27 d’octubre
Europa - Castelldefels
10a jornada de lliga
12 hores
(Estadi Nou Sardenya)
Fins el 30 d’octubre
Exposició fotogràfica
de Jaume Cosialls: “Estructures
i ànimes”
Mercat provisional
de l’Abaceria
horari de mercat
(Psg. de Sant Joan)

El 7 de novembre serà un dia especial i recordat dins la base federada i l’escola esportiva de
l’Europa i que marcarà un abans i un després
en els formats de presentació que el club
organitza públicament per a donar a conéixer
els seus diferents equips.

més menuts en un acte que, com a segona
novetat, es realitzarà de forma exclusiva pels
jugadors federats i escolars i no pas aprofitant,
com fins ara, un partit del Primer Equip masculí al Nou Sardenya. L’acte de presentació de
Base i Escola és per ells i només per ells.

Enguany aquesta presentació té moltes novetats i no només en el seu format. La Junta
Directiva ha decidit canviar el model de presentacions que s’ha dut a terme en les darreres
dècades i apostar per un canvi, més d’acord
amb els temps que corren i les noves tecnologies que permeten al club i els seus jugadors
sentir-se estrelles per un dia. Unes estrelles
gairebé en un sentit lumínic literal, donat que
la llum serà l’acompanyant coprotagonista
de la festa. Un camí central il·luminat i un
canó de llum que seguirà els protagonistes
submergirà els jugadors en un ‘show’ com si
fos de Champions League.

Segur que aquesta festa, i més pel fet de ser la
primera que l’Europa organitzarà d’aquesta
manera, serà especial per a tots, també pels
nens i nenes de l’Escola que, com a tercera novetat, es presentaran de forma conjunta amb
els que juguen en equips federats. No només
els més joves riuran i s’ho passaran bé. També
ho faran unes famílies que, amb l’espectacle
que hi ha preparat, participarà de la festa des
de la graderia.

El club ha cregut necessari donar aquest
impuls a la presentació i al protagonisme dels

Des del club esperem que aquest sigui un
punt de partida en el protagonisme que,
anualment, mereixen tots els futbolistes que
defensen la samarreta escapulada, ja sigui de
forma lúdica a l’escola o de forma competitiva
a nivell federat. Que comenci la festa!

La vinyeta d’en Vila

LA PENÚLTIMA
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