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ENTREVISTEM
EL COORDINADOR
DEL FUTBOL FORMATIU
DEL CE EUROPA

Pàgines centrals

L’EUROPA DEL FUTUR!

El Nou Sardenya frega el ple
en el derbi contra el Sant Andreu.
3.600 espectadors van demostrar
que, a Gràcia, el futbol català
és viu i pot mirar endavant.
Pàgines 2 i 3 i Editorial
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RÈCORD | L’estadi gracienc registra l’assistència més alta en partit de lliga des de la construcció el 1995

TEMA DE PORTADA

Això és el Nou Sardenya!

Gairebé ple per a veure l’Europa-Sant Andreu

Àngel Garreta

EL PRECEDENT DE LA FINAL DE LA COPA CATALUNYA

Una de les nits més històriques
de l’europeisme, la del 25 de
març del 2015, el Nou Sardenya va acollir la final de la Copa
Catalunya entre l’Europa i el

Girona. Els graciencs, a casa
seva, van alçar la tercera Copa
Catalunya en la seva tercera
final. Aquell dia el Nou Sardenya va registrar 3.140 espec-

tadors segons les dades de la
Federació Catalana de Futbol
(FCF), ens encarregat aquell
dia d’organitzar la logística,
entrada i taquillatge del partit.
En un error de càlcul, la FCF
va reservar tot el gol sud per
a aficionat del Girona -amb
prou feines unes poques desenes de desplaçats-, fet que
va impedir registrar una xifra
superior d’espectadors, donat
que les entrades previstes per a
aquella zona no es van arribar
a posar a la venda. Era, fins ara,
el registre de públic més alt.

L

a vigília de Reis del 2020
serà recordada a Gràcia.
En una data especial per a les
famílies, Europa i Sant Andreu van disputar el que ja és
el derbi més important després del que protagonitzen, a
Barcelona, els dos equips professionals de la ciutat.
No serà recordada la
data ni pel futbol ni pel resultat, donat que el marcador va
registrar la primera derrota en
lliga a casa de la temporada,
sinó per un fet fins i tot encara més important que el destí
afortunat o no de la pròpia pilota: l’assistència de públic.

El Nou Sardenya va acollir
3.600 espectadors que van
registrar, amb aquesta xifra,
gairebé un ple total sobre els
4.000 d’aforament màxim
aproximat que, sobre plànol,
té l’estadi escapulat -una xifra
total no exacta donat que no
tot el recinte disposa de cadires per enumerar la quantitat
de persones i les zones d’empeus no poden ser calculades
amb matemàtica precisa-. No
obstant, la xifra d’assistents sí
que suposa un rècord a Gràcia. Des de la construcció de
l’actual estadi és la xifra més
alta de gent a les graderies en
un partit oficial, és a dir, des
de 1995.
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Val a dir que la data del partit afavoria a tot tipus de públic. Quan
va sortir el calendari de lliga es
podia pensar que era un problema viure el derbi en plenes festes
de Nadal, però és cert que la vigília de Reis, més si a la tarda hi ha
cavalcada a la capital, la gent no
marxa de cap de setmana. A nivell de Primera Divisió, cap altre
duel feia ombra al derbi -l’altre
derbi, el de La Liga, ja s’havia jugat el vespre anterior-.
Socis, abonats i aficionats de l’Europa, així com aficionats d’altres equips de la ciutat o
de la resta del territori català, teníen en el dia 5 de gener al matí
un espai de l’agenda perfecte per
a veure que, per sota de la ‘LFP’,
també hi ha vida... i molta! Però
tindriem la mirada curta si associem la bona entrada del derbi
als efectes del calendari. També
hi entra en joc un factor social
ascendent que està despertant no
només l’interès per aquest ‘petit
clàssic’ del pla de Barcelona, sinó
també per l’Europa en general.
Sovint s’ha sentit dir,
anys enrere i coincidint amb
el canvi de segle, que l’Europa
s’estava envellint. L’Europa i, en
general, tot el conegut avui dia
com #futbolcat.
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Que al futbol més modest hi ha
poc públic en les darreres dècades
i d’avançada edat és una evidència general, però una tendència
particular que l’Europa està semblant revertir. Sens dubte, al derbi tot el gol del carrer Pau Alsina
era jove, molt jove. Bona part de
la tribuna també es va omplir de
jovent i el lateral estava farcit de
famílies amb membres -i gènere- de totes les edats. No només
augmenta el públic jove a Gràcia,
sinó també el públic femení.
És aquest ‘cultiu’ (si
se’ns permet l’expressió) el que
cal protegir i augmentar. En definitiva, assegurar les nissagues
de famílies o els socis individuals que alimentaran l’Europa,
l’animaran a les graderies i, fins i
tot a nivell directiu, un dia duran
les regnes del club. L’Europa ha
superat al llarg de més de cent
anys d’història un reguitzell infinit de problemes i de tots n’ha
sortit curat, encara que sigui amb
alguna cicatriu.
Aquestes 3.600 persones de públic són un gran senyal
d’esperança pel nostre futbol de
cara a la propera dècada que ens
arriba. Si, a més, la pilota entra i
l’equip està a dalt, no cal dir que
és oli en un llum 

El ‘tifo’ que va desplegar Eskapulats al derbi

L’equip, agraïnt el suport de l’afició al derbi
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CARLES GARCIA
Periodista

AGUSTÍ TENLLADO
Codirector de L’Escapvlat

OPINIÓ

L’evolució del futbol:
aquell esport tan estrany
El dissabte 25 de gener, Xavier G. Luque
publicava un interessantíssim article a La
Vanguardia coincidint amb el 125 aniversari del que es considera com la ‘crònica
fundacional de les informacions sobre futbol’ a les pàgines del diari barceloní. Es curiós, relata el text, quina visió tenien els homes de final del segle XIX (estem parlant
de 1895) d’aquest esport amb expressions
com “el juego consiste sencillamente en pasar la pelota, que es de gran tamaño, por las
puertas colocadas detrás de los jugadores de
cada bando, formados por tres palos en esta
disposición” i acompanya aquest text amb
un dibuix d’una porteria de ‘foot-ball’.
Hi havia qui, com Ezequiel Boixet,
signant amb el pseudònim de Juan Buscón,
tenia una visió gairebé apocalíptica del
futbol i amb una fina ironia advertia de les
‘bondats’ del que és ara considerat l’esport
rei, donada la gran quantitat de lesions i els
greus perills que, segons ell, comportava
la seva pràctica. Lluny de minvar l’afició al
nou esport i de seguir considerant-lo com
una pràctica estrambòtica, aquest va créixer

i créixer fins els límits insospitats que coneixem, o no, en l’actualitat.
El futbol encara que, comparat
amb altres esports sembli inamovible als
canvis, està en constant evolució. Els més
‘puristes’ pensen que pocs aspectes s’han de
canviar. I en certa part, tenen raó. Doncs
què seria del futbol sense els paràmetres
subjectius de cadascú, sense les tertúlies de
cafè, retro alimentant-se amb la polèmica
sobre les jugades, els jugadors, els entrenadors, les decisions arbitrals, amb els sentiments envers un o altre equip... Això sí,
sempre que imperi el seny i el sentit comú.
D’altra banda, els ‘evolucionistes’,
els ‘amants del VAR’, aquells que promouen
un futbol ‘més just’ intentant corregir els
errors arbitrals, els que pensen que tot ha de
ser mesurat i controlat, que el fora de joc ho
és pel repeló d’una ungla del peu, res deixat
a l’atzar...
Aquells ‘sports-men’ de fa 125 anys tenien
en la seva ment que aquest estrany esport
anomenat ‘foot-ball’ donaria per a tant? I
tant que ha donat, dona i seguirà donant.

L’equip de quan el futbol era ‘foot-ball’, l’Europa subcampió de Catalunya

‘Ripped denim trouser in my
crazy mind feat. Sense Plom 95’
Treballar en diumenge pot ser un
plaer o un maldecap, i ja us dic
ara que, amb el temps, sempre
acaba en maldecap. Però en un
d’aquests diumenges en què em
toca treballar (com gairebé tots) i
només puc plorar perquè el Nou
Sardenya queda massa lluny, vaig
adonar-me’n que no estem sols.
No sé si ho sabíeu, però a
moltes de les persones que treballen en cap de setmana al voltant
del ‘futbolcat’ els interessa més
aviat poc. De fet, tant els fa qui
guanyi o perdi un partit. El que
sí que els preocupa una mica més
és una cosa tan poc banal com el
resultat d’un partit: que no soni
raggaeton als camps.

Feliu i Codina perquè no hi sona
raggaeton durant l’escalfament.
“Ni a l’Europa tampoc!”, li vaig
respondre d’immediat. I em va
donar la raó. Horta i Gràcia són
dos oasis en què els ritmes que
sonen pre-partit no passen per la
“gasolina”, “tu cabesa loca” ni “ese
tejano rebentao” (sic).
No estem sols, però tenim molta sort de tenir el que tenim. És cert que no aprovo tots els
grups que sonen per la megafonia
del Nou Sardenya i algun dels responsables ho sap bé, però també és
veritat que la meva opinió interessa més aviat poc. És per això que
des d’aquest espai vull reivindicar
la importància dels professionals
de la megafonia. Arreu. Com els

“Horta i Gràcia són dos oasis en què
els ritmes que sonen pre-partit
no passen per la “gasolina”, “tu cabesa
loca” ni “ese tejano rebentao” (sic)”
També us diré que el raggaeton
fa temps que no és allò que va ser
fa una dècada, que ha deixat pas
a gèneres musicals urbans que són
bastant més suportables, però no
entrarem a valorar els coneixements musicals de les persones
perquè si a mi em treieu de Synne
Valtri, potser tenim ‘probleemid’.
La qüestió, o l’anècdota,
és que un treballador d’una empresa que ofereix serveis d’streaming
em va dir que li agradava visitar el

nostres. En espais esportius, però
també en esdeveniments públics
o privats d’una altra índole. Que
el teu nebot de 16 anys et faci una
playlist d’Spotify no és suficient.
Reivindico i demano, si us plau,
que a tot arreu es tingui cura de
la música que sona, que estigui
pensada, que sigui coherent i que
qui agafi el micròfon no faci barbaritats amb la llengua, ja posats.
I això, com a l’Europa, només ho
poden fer els professionals.

Febrer 2020

5

Febrer 2020

6
FITXATGE | El futbolista signa per a ampliar els efectius en la posició de ‘9’ de l’equip

L’Europa reforça la davantera
amb el retorn d’Èric López
Redacció

E

PRIMER EQUIP

l cos tècnic del Primer
Equip masculí del club
ha signat el retorn del davanter Èric López a les files escapulades.
Per tal d’afrontar el
que resta de temporada -que
es preveu llarga amb la intenció ferma de classificar-se per
disputar l’ascens de categoria-, els responsables esportius de l’equip han considerat
necessari, en cas de tenir lesions i sancions, reforçar la demarcació de ‘9’ i acompanyar
Martínez i Sergi Monsó d’un
altre company per augmentar
el nivell i generar més competència. L’escollit és un vell
conegut, Èric López, que tot
just va marxar aquest estiu 

Èric López ja va jugar mitja part del partit a Terrassa

GABI LÓPEZ MARXA A AUSTRÀLIA PER MOTIUS LABORALS
I LEE TORNA A COREA DEL SUD PER ASSUMPTES FAMILIARS
El mes de gener ha resultat mogut a nivell de la primera plantilla escapulada amb entrades
i sortides de jugadors, fins i tot
una entrada i sortida d’un mateix
futbolista per capricis del destí.
El primer moviment va ser la incorporació de Seong Woo Lee,
lateral coreà de 27 anys i que

havia realitzat la pretemporada
amb l’Europa però duia aquest
temps tramitant papers legals i
federatius per a poder treballar i
competir federat al nostre país.
Quan això es va aconseguir, amb mesos d’espera, un
greu problema familiar ha obligat Lee a tornar a Corea del Sud

amb la seva família i abandonar
la seva aventura a Catalunya sense poder ni debutar oficialment.
Al marge del fitxatge
d’Èric -comentat a l’article superior d’aquesta pàgina- també
hi ha hagut moviment amb el
migcampista Gabi López. El jugador ha hagut de deixar la dis-

cilina gracienc per marxar ben
lluny, a l’altra punta del món, a
Austràlia, per motius laborals de
la seva parella.
En suma, dues sortides
i una entrada per a configurar
una plantilla de 23 futbolistes
que lluitaran per disputar el
play-off d’ascens a Segona B 

Gabi López deixa el club
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#JuntsHoFarem
Redacció

E

l camí ferm i decidit que
l’Europa està transitant
dins el grup V de la Tercera
Divisió ha despertat l’optimisme entre l’afició i la reacció de
l’entorn més proper al club.
L’estadi presenta millors entrades aquesta temporada i els carnets de soci
o abonat van augmentant les
dues darreres temporades de
forma exponencial.

És per això que l’Europa ha
engegat una campanya de segona volta sota el lema, en
forma d’etiqueta de Twitter
“#JuntsHoFarem”.
La intenció és clara:
engrescar el potencial aficionat a ficar-se de ple dins la
família europeista en aquesta
segona volta i amb una oferta temptadora: tots els partits
com a local al Nou Sardenya
fins a la finalització de la lliga
regular per només 30 euros.

AQUESTA AFICIÓ ÉS DE PRIMERA!
Sensacional resposta de l’afició
europeista a la crida del club per
a tenyir dels colors blau i blanc
l’estadi Olímpic de Terrassa.
Un centenar de socis, abonats
i aficionats, repartits en dos
autocars que va posar el club a

disposició, van donar el seu alè
a l’equip al costat d’altres desenes d’europeistes desplaçats pel
seu compte a territori egarenc.
L’afició escapulada es
va fer notar, més encara que la
local, en un dels desplaçaments

amb més nombre d’aficionats
graciencs dels darrers anys en
partit de lliga. Es calcula que
prop de 250 escapulats van
presenciar el partit a l’estadi,
comptant també els repartits
per diferents zones del recinte.

La present temporada engresca
a tothom i s’espera que, en finalitzar la lliga, es pugui celebrar
jugar el play-off d’ascens a Segona B després d’unes quantes
temporades consecutives sense
poder disputar-lo 

Un vídeo promocional, que
podeu veure a les xarxes socials i al canal YouTube del club,
acompanya el llançament de la
campanya, que ha començat a
tenir molt bona acollida entre
els possibles receptors.
L’equip, situat en
places de promoció d’ascens,
busca donar una gran alegria
aquesta temporada a l’afició
i és per això que es necessita
que l’estadi estigui, cada dia,
una mica més ple 

Abril 2019
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‘EL NOI DE LA CASA’ | L’actual coordinador del Futbol Formatiu ha passat per diferents rols al club

L’ENTREVISTA

Gatell: “Quan deixes d’estar en actiu
valores molt més la tasca dels tècnics”

Àngel Garreta

EL MOMENT MÉS MEDIÀTIC

El 31 de gener del 2010, davant la
Pobla de Mafumet, Ramon Gatell va obrir el marcador amb un
gol olímpic (directe de córner) i,
a la segona part, va fer el 2-0 amb

un golàs des del mig del camp. El
partit va acabar 3-0 i Gatell va
ser la gran estrella del cap de setmana, sortint fins i tot a la secció
d’esports del TN de TV3.

E

l Futbol Formatiu del club
passa per les seves mans.
Ramon Gatell és el nom propi
de la coordinació esportiva federada de l’entitat i el responsable de vetllar pel futur del
talent europeista.
Ramon Gatell Gil (8
d’agost del 1985) és llicenciat
en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Màster Oficial
en Gestió Esportiva i Grau Superior Tècnic de Futbol. títol
màxim pel que fa als graus possibles per a entrenadors de futbol). La passió per aquest esport li ve de petit, ja a l’escola
Viaró. Seguint els passos dels
seus germans, va apuntar-se al
futbol federat. Com a europeista va militar 4 anys a la base
del club, 2 a l’antic Europa B i
7 temporades al Primer Equip.
Va tancar la seva etapa en actiu a les files del Martinenc i
el Júpiter.
A nivell tècnic, fa 9
anys que dirigeix el ‘Campus Hattrick’ i ha passat per
l’RCD Espanyol com a segon
tècnic d’Infantil B i Juvenil A.
Com arribes a l’Europa? Què
et fa entrar al club?
Arribo al club a l’etapa de cadet. El meu germà ja estava
dins feia tres anys, en aquell
moment al Juvenil A de Di-

visió d’Honor. Jo també volia
estar a l´Europa i competir on
ho feia el Jordi, el meu germà.
I no em va ser fàcil, ja que vaig
haver d’insistir fins al tercer
any de fer les proves. Revilla
va ser qui em va fitxar, participant d’això també en Juanma
Cabanas, que en pau descansi.
Puc dir que no em va ser fàcil
poder entrar i quedar-me, però
també amb el pas del temps valoro molt que la insistència va
valer la pena.
Quina trajectòria vas seguir a
la base gracienca?
Vaig fer l’etapa de cadets, Juvenil C, B i finalment al Juvenil
A de Lliga Nacional, assolint
l’ascens a Divisió d’Honor, un
dels millors records que tinc.
D’allà vaig passar al Filial on
gairebé assolim l’ascens el primer any i al segon vam pujar a
Primera Catalana i vaig arribar a debutar al Primer Equip.
A Primera Catalana, però, no
vam poder mantenir la categoria.
Com va ser el teu pas al Primer Equip?
Va ser tot un privilegi i orgull
poder jugar al Primer Equip.
Vaig poder jugar molts partits,
fer bones temporades i acumular bons records personals i
compartint vestidor amb grans
companys que, en el fons, és el

que més trobes a faltar quan ho
deixes. Mirant enrere, veig que
vaig aprendre, gaudir i donar el
millor de mi.
Quins records tens de tots
aquells anys?
Records són molts, com el debut al camp del Prat amb Moratalla, el privilegi de poder
jugar al Nou Sardenya, el primer gol en una presentació del
futbol de base contra el Santboià o el meu últim gol al camp
de l’Olot, de falta, en l’últim
minut d’una temporada que va
ser difícil per l’equip.
Vaig compartir molts
moments amb Àlex Delmàs
i també patir una llarga lesió
als lligaments creuats, aturat
gairebé un any. Recordo també
el dia que vaig decidir marxar
per tenir més minuts després
de molts anys. Entre les espinetes clavades em sap greu no
haver pogut disputar cap playoff d’ascens o haver guanyat
alguna Copa de Catalunya.
Quins entrenadors et van
marcar més?
Amb el pas dels anys ho veus
tot diferent respecte quan estaves en actiu i agafes una altra
perspectiva. Valores molt més
la tasca dels entrenadors. Tots
van fer el possible per formarme, per millorar i treure el millor de mi pel bé de l’equip.
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Així doncs, tots em van aportar,
des de la base com Revilla, Antonio Lirio o Albert Pocino, passant
per l’etapa amateur amb Moratalla -amb qui vaig debutar-, Valero -al filial i després a la primera
plantilla-, donant-me regularitat,
i finalment Pedro Dólera, amb
qui també vaig aprendre molt. La
seva exigència em va ajudar a estar
sempre a un bon nivell per poder
rendir de forma òptima.
En actiu ja sabies que volies entrenar o coordinar?
Vaig orientar els estudis cap a
l’esport, donat que la gestió i
l’entrenament m’han agradat sempre. Vaig iniciar-me de monitor a
l’Escola
’Escola amb setze anys i allà vaig
compaginar estudiar amb jugar i
entrenar diferents equips federats.
El coordinador d’aquell moment,
Ángel Gómez, em va donar nous
reptes i categories. Més endavant
vaig iniciar la coordinació amb
Òscar Belis ajudant a Xavier Lucas, a qui li haig d’agraïr molt.
Com arribes al teu actual càrrec?
Com t’ho proposen?
Jo estava a l’Espanyol compaginant tasques de coordinació
amb les banquetes i en l’arribada
de l’actual directiva de l’Europa
m’ho van proposar. Un cop parlat
i valorat vaig decidir acceptar pe
per
er
ajudar al creixement de la base de
ddell
club. Aquesta decisió comporta
comppor
orta
moltaa exigència,
exxiiggèn
ènci
n ia, però vaig prendre
dr
re la decisió encertada.
A grans trets, en què consisteix la
feina de coordinació dels equips
que són federats?
Es tracta de coordinar i gestionar els 27 equips federats,
des del Juvenil A fins al
Prebenjamí C. Realitzar
itzar accions com
programar horaris,
amistosos,
fer
fitxa personal
fitxa
de tots els fut-
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bolistes, parlar amb entrenadors
i seguir-ne l’evolució, atendre i
parlar amb les famílies, controlar
la metodologia dels equips, supervisar les competicions de tots els
federats, formar les plantilles, vetllar pel bon comportament dels
jugadors i ser l’enllaç amb la directiva i el departament de premsa
per tal de comunicar i tractar allò
que calgui.
És una gestió de tota l’esctructura
a nivell logístic i una gestió humana que, per mi, és una de les parts
importants. També busco de crear
una identitat cap al club, que ha de
ser el nostre valor diferencial. Aquí
encara podem millorar molt!
Com es divideix la teva àrea i
es reparteixen les tasques
amb persones a càrrec?
Tenim un gran grup
de treball, una estructura amb gent
formada, preparada i amb experiència.
A nivell humà
aporten molt. És
clau rodejar-te de
persones que et
poden aportar i a
sobre pots aprendre
d’ells. L’Albert Clavero és el coordinador de
futbol
futb
fu
tbol
tb
ol 7,
ol
7, supervisa
suppervis
su
pe i a ell dia
dia
i a
dia dels equips d’aquesta
àrea i supervisa

la fei
feina
ina dels

seus equips i dels entrenadors. En
Marc Alegre és el coordinador
de futbol 11, ja són molts anys
treballant junts. És una persona
amb experiència dins d’aquest
món i que, com l’Albert, és l’enllaç
amb els entrenadors i la seva feina
diària i de competició.
L’Òscar Balaguer és
una persona que hem incorporat
aquesta temporada. És el preparador físic del Juvenil A i, pel que fa
a la coordinació, és el responsable
de la part de l’àrea condicional
de la base. També col·labora en
l’elaboració de la metodologia dels
equips i la seva estructura. Tenim
també la part de l´àrea de porters,
amb Àlex López com a coordina

dor en aquesta àrea específica i el
seguiment que comporta.
Quin objectiu et vas marcar en el
seu moment i com tenim la base
a dia d’avui?
Ens vam marcar tots donar el millor de nosaltres per a que la base
tingués un bon nivell, evolucionar al costat dels jugadors, donar
instruments necessaris als entrenadors i que, és obvi, els equips
més competitius estiguessin en les
millors categories de cada etapa.
A la llarga l’objectiu era veure com
jugadors de la casa tenien una progressió i podien arribar a nodrir el
Primer Equip.
Ens diferenciem per ser
un club que, en el seu futbol 7 i
amb poques excepcions, tenim
la majoria de jugadors sorgits de la pròpia Escola. Al
futbol 11 seguim la mateixa idea, incorporant
jugadors que ens millorin
el nivell i es puguin seguir formant amb nosaltres i progressar com la

resta. Ara mateix cal seguir millorant i implementar noves formes
de metodologia amb noves modificacions, donat que el futbol evoluciona. Veig un futbol formatiu
viu en tots els seus estaments.
Hi ha talent a la base per anys?
Jo crec que sí. Des dels més petits
fins als més grans. Hi ha bons jugadors amb les seves qualitats i
amb un marge de millora, com és
obvi, que és gran i que, amb una
bona feina del dia a dia per part
d’ells mateixos i els seus tècnics,
aniran a més.
La feina dels entrenadors
de totes les etapes és bona, treballen per millorar els equips i els
p
propis
jugadors i això ajuda a que
el talent dels jugadors pugui evolu
lucionar
positivament.
Crec que tenim talent
d del futbol de base i podrem
dins
te bons jugadors de futur, no
tenir
n
només
per a mantenir la base a les
m
màximes
categories sinó també
p veure aquest talent jugant al
per
P
Primer
Equip 

TÈCNIC A TERCERA
De forma temporal i accidental, després que el tècnic Joan
Esteva deixés el seu càrrec a quatre partits per finalitzar
la temporada 2017/2018, Ramon Gatell es va convertir,
durant quatre partits, en entrenador del Primer Equip.
Amb ell a la banqueta l’Europa va afrontar els
darrers quatre duels del campionat, signant dues victòries
i dos empats. És el primer tècnic de la història del club que
ha dirigit com a monitor a l’Escola i com a tècnic a equips
de base i la primera plantilla, passant per tots els tipus de
banquetes diferents possibles.
Gatell ha dirigit infinitat de categories formatives de l’Europa i diverses ‘lletres’ en cadascuna d’elles.
Sota les seves ordres han passat, per la base, alguns
futbolistes de l’actual Primer Equip com ara Javi
Prats (Infantil B i A), Guti (Aleví A, Infantil A i
Juvenil B), Josa (Aleví A, Infantil A i Juvenil B),
Varona (Infantil B i A) i Guillen ( Juvenil C).

ELS EQUIPS DIRIGITS
Amb un parèntesi dirigint l’Infantil B i el el
Juvenil A -campió de Catalunya- amb l’Espanyol,
Ramon Gatell ha dut el comandament de la
banqueta d’un munt d’equips escapulats:
Benjamí B (Segona Divisió), Benjamí A
(Preferent), Aleví A (ascens a Divisió d’Honor
i després a la màxima categoria), Infantil A (dos
anys a Divisió d’Honor), Infantil B (Primera Divisió), de nou l’Infantil A (campió i ascens a Preferent),
Juvenil B (campió de Preferent), Infantil B (Primera
Divisió), novament l’Infantil A (campió i ascens a Divisió d’Honor) i el Juvenil C (Preferent). Els únics equips
que no ha dirigit són el Juvenil A i el Filial, aquest ja de
categoria sènior.
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RATXA | El conjunt escapulat es cola entre els grans del grup 2 de Segona Catalana

Europa B... però que molt B!
À. G.

FILIAL

E

Celebrant el primer dels dos gols al líder

xcel·lent temporada la
que està registrant el segon equip amateur masculí
de l’Europa. Movent-se tota
la lliga pràcticament entre els
3-4 primers llocs de la taula,
ara el conjunt gracienc es troba, per matemàtiques i dinàmiques, en lluita per la segona
plaça del campionat, la que
donaria dret a disputar la promoció d’ascens a Primera Catalana contra un altre segon
de grup.
Set punts de nou possibles en l’arrencada de la lliga
van situar l’Europa B a dalt,
però una petita ratxa de cinc
partits sense guanyar, amb
tres derrotes, van fer descendir l’equip al llarg de la taula.
No obstant, des del 27 d’octu-

LA MÀ DE CARLES MOYA
El Filial escapulat duu una temporada sencera (partida en dos
blocs entre segona volta de la
temporada anterior i primera
i inici de la segona de l’actual)
amb uns números molt bons.
L’arribada de Carles Moya, qui
va entrar gairebé a mitja temporada passada per a salvar l’equip
del descens a Tercera Catalana,
va ser providencial per acabar
duent l’Europa B a dalt.
No només va signar
un tram final de temporada

amb números de campió, sinó
que en el que duem disputada
de l’actual (tota una volta i el
primer partit de la segona), la
lluita per l’ascens, sense ser un
objectiu marcat a l’inici de la
lliga, s’ha convertit en una realitat matemàtica.
Dels equips de dalt
l’Europa és, precisament, qui té
menys pressió (és prioritari formar jugadors que no pas la categoria exacta on es faci). Serà
un tram final apassionant!.

Carles Moya dirigint una sessió d’entrenament

bre de l’any passat l’equip no
ha tornat a perdre cap partit
i només ha cedit 2 empats. La
resta dels 8 partits disputats
es compten tots per victòries.
És una norma no escrita que els equips filials,
amb constants canvis de plantilla per motius d’edat, tenen
un procés lent d’adaptació a
les temporades i les jornades
inicials són una muntanya
que costa pujar. També és una
norma no escrita que, precisament pel jovent, l’aspecte físic
és un ‘extra’ de bateria quan
arriben les segones voltes.
L’Europa voldrà aprofitar aquest factor per donar
molta guerra. El passat 25 de
gener ja va donar una de les
campanades de la lliga guayant
el Llefià per 2-0 a Gràcia, el
fins ara invicte líder 
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NOVA GRAN TEMPORADA | Segon any consecutiu excels a la Divisió d’Honor

Àngel Garreta

E

s pot ser l’equip revelació
de la màxima categoria
del futbol dos anys seguits?
Queda demostrat que sí. El
Juvenil A de l’Europa, que la
temporada anterior retornava a Divisió d’Honor fent-se
fort entre els grans i donant
diverses campanades, manté
el mateix perfil enguany, situant-se (a tancament d’aquest
periòdic) cinquè classificat de

la lliga després de golejar per
1-4 el potent Mallorca en territori balear
No és encara matemàtic, però poc queda, per
certificar un any més la permanència i, per segona vegada
en tota la història de la secció,
mantenir-se a l’elit tres temporades consecutives.
L’equip de Gonzalo
Riutort sembla no tenir sostre
per a goig i joia de tots els seguidors europeistes 

Una jugada del Mallorca-Juvenil A i la posterior celebració de l’1-4 al vestidor

FEMENÍ A I JUVENIL A

El Juvenil A no deixa de fer història!

EL FEMENÍ A DEIXA ENRERE
EL SEU ‘TOURMALET’

Imatge del duel contra l’Atlético Baleares a casa

L’inici de la temporada del Femení A europeista en la nova
categoria de Primera Nacional
va ser complicat i no ha resultat
pas diferent a la segona volta i
contra els mateixos rivals.
Ara, s’ha deixat enrere
el petit ‘Tourmalet’ d’equips de
la part alta o propers a la classificació del conjunt escapulat.
Després de no poder superar
l’Espanyol B, el Sant Gabriel i

l’Atlético Baleares, la plantilla
gracienca busca enfilar la mateixa ratxa de la primera volta
que la va catapultar cap a la
zona alta de la classificació.
Aquest any de transició ha de servir per posar els
fonaments de l’equip que, la
temporada que ve, intenti disputar les primeres places d’una
categoria que és el pont per a la
divisió de plata.

Febrer 2020

12

PRESÈNCIA A L’ESTADI | Pares i mares de l’Escola van poder descobrir les diferents ofertes i promocions

Barna Wagen presenta el nou T-Cross
Redacció

ACTUALITAT

Barna Wagen
va explicar
a les famílies
de l’Escola
les diferents
particularitats
del nou vehicle

El T-Cross
es va poder
mirar, tocar,
pujar-hi i seure.
Sol·licitant
un ‘test drive’
a la seu de
l’empresa
també es pot
conduir

Els socis
i famílies
de l’Europa
tenen
descomptes
i avantatges
en totes les
promocions
de Barna Wagen

L

es famílies de l’Europa
van poder descobrir el
nou model T-Cross que Barna Wagen va mostrar als europeistes el passat dissabte
25 de gener al Nou Sardenya
durant la jornada matinal de
l’Escola de Futbol.
Aquest model de vehicle es va poder mirar, tocar,
pujar-hi i seure. Els responsables de ‘BW’ van poder
explicar amb atenció totes
les particularitats dels vehicles. Les famílies interessades -per pertànyer a l’Europa tenen avantatges- podien
sol·licitar un ‘test drive’ a les
instal·lacions de l’empresa per
provar el cotxe en rodatge.
Aquesta va ser la primera acció d’impacte que l’empresa,
nova col·laboradora del CE
Europa, va dur a termes a les
instal·lacions escapulades.
Barna Wagen tornarà
a estar present al Nou Sardenya el proper 22 de febrer 

Els representants de Barna Wagen a l’estadi amb el model T-Cross

ACORD MUNICIPAL PER A REPARAR GESPA I LLUM
Els pressupostos de la ciutat
de Barcelona resten pendents
d’aprovació definitiva i, després,
posterior execució dels acords,
però en els darrers dies un pacte
entre els partits de govern i oposició ha permès saber les línies
mestres d’aquests pressupostos.
Uns punts negociats que seran
el pal de paller de l’aplicació dels

mateixos i que tenen notícies interessants per l’europeisme pel
que fa a inversions en matèria
esportiva.
L’acord inclou -repetim, esperant l’aprovació final i
de forma provisional- la substitució total de la gespa dels dos
camps de futbol del territori
gracienc, el Nou Sardenya i el

Camp de l’Àliga, així com el
canvi de llum del Nou Sardenya
a un nou sistema de focus basats
en la tecnologia LED.
Si aquest acord veu
finalment la llum, suposarà la
recta final de les inversions més
elementalment necessàries per a
optimitzar les dues instal·lacions
per a la pràctica de l’esport.

L’estadi necessita gespa i llum noves
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PEL RECORD | El primer partit oficial del vell estadi, el 1940, va acabar amb victòria i un gol per a la història

Serracant, el primer golejador al Sardenya
Xavier Vidal

L

El Nou Sardenya
lluirà una placa
commemorativa
en honor a qui
va marcar
el primer gol
de la història
en l’actual
ubicació
del club, on
hi és des
de l’any 1940

Serracant, el tercer de dalt començant per l’esquerra, en una
formació de l’Europa del 1940 contra el Terrassa

minva i al març del 1936 fitxa
per l’Europa. Fa el debut amb
els graciencs el 16 de març de
1936 en un partit amistós contra el Sabadell. El 18 de juliol
esclata la Guerra Civil i al setembre, Serracant, és escollit
vocal del ‘Comitè d’Incautació
del Club’, que era el nou òrgan
directiu de l’entitat.
El 27 de novembre es
mobilitza al front, concretament i segons la premsa a Cartagena. El debut en competició
oficial es fa esperar. Aquest no
arribaria fins l’abril del 1937
en un partit contra el Martinenc. Serracant només jugaria
fins el juliol d’aquell any ja que
va tornar a ser cridat al front
i ara de manera definitiva. No
en sabrem res més fins el setembre del 1938, quan trobem
el nostre protagonista enrolat
en un d’aquells equips militars
que intentaven distreure a la

població amb els campionats
oficials suspesos.
Amb la dictadura
franquista al poder i passat el
tràmit obligatori de la ‘depuració’ per poder tornar a jugar, Serracant es converteix en
peça fonamental del mig del
camp europeista en els anys
del 1940 al 1942. En total disputaria 115 partits dividits en
42 oficials i 73 amistosos. En
partits oficials i que tinguem
constància, només va marcar
2 gols, un d’ells històric. Després de jugar amb l’Europa,
Serracant continuaria la seva
trajectòria jugant al Tortosa
(1943/44) i la tancaria al Badalona (1944 a 1946).
Amb la inauguració d’una
placa commemorativa al Nou
Sardenya, recordant aquell
històric primer gol, es tanca el
cercle iniciat per la proposta
feta pel consoci Josep Maria

Felip a la darrera Assemblea i
que, des de el Grup d’ Història
Ramon Vergés, s’hi va posar fil
a l’agulla per dur-la a terme.
Serracant, per sempre! 

L’acte en què
s’inaugurarà
la placa serà,
precisament,
un EuropaGranollers de
lliga, el dia
2 de febrer,
80 anys
després d’aquell
primer gol

Carles Serracant

HISTÒRIA

’1 de desembre del 1940
s’inaugurava l’estadi de
Sardenya en un Europa-Granollers corresponent a la Primera
B del Campionat de Catalunya. Els nostres van guanyar
per un ajustat 1-0, victòria que
donava esperances per mantenir la categoria. L’únic gol de
l’encontre el va marcar Serracant als 25 minuts de la segona
part, gol aconseguit d’un fort
xut que va resoldre un jugada
embolicada dins l’àrea visitant.
El 1914 va néixer Carles Serracant i Ribó i la primera referència que trobem d’ell
és del febrer del 1933 jugant
en un club anomenat CE Badaloní, club que alterna amb
l’Apolo de Badalona. Segons
els diaris, per la campanya
1933/34 fitxava pel Santboià, però mai vestiria aquesta
samarreta i, sense saber-ne els
motius, aquella temporada la
jugaria amb l’Arenys de Munt a
la Segona Categoria del Campionat de Catalunya. Entremig, el maig del 34 forma part
d’un onze del Girona en un
partit amistós contra l’Hèrcules d’Alacant.
La següent temporada, la 1934/35, fitxa pel Badalona, on jugaria a la màxima
categoria del Campionat de
Catalunya i arribaria a disputar amb els escapulats 7 partits a la Segona Divisió (d’un
total de 14). El curs següent
continua al Badalona, però
el seu protagonisme a l’equip
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AL NOSTRE VOLTANT

Coneixent La Vella de Gràcia
Membres de la
Colla Vella de
Diables de Sitges
van fundar
La Vella de Gràcia
l’any 1981

Els Malsons
de La Vella és la
secció infantil
de la colla, creada
l’any 2007

La Vella ha
participat
de la festa de
Sant Medir
al costat
d’Els Ben Plantats
del CE Europa

La colla de diables La Vella de Gràcia va encendre el foc per primera
vegada durant la Festa Major de
Gràcia de l’any 1981. Els pioners
d’aquesta colla, encapçalats per
Jordi Cubillos, eren gent vinguda de
la població de Sitges, membres de la
Colla Vella de Diables de Sitges.
Els orígens de la colla
deriven d’un ball de diables tradicional, seguint el model penedesenc.
Aquest consisteix en la figura marcada d’uns personatges (Llucifer,
Diablessa, diables i tabalers), ball
litúrgic i la recitada de versots satírics. Això va portar les primeres
disputes a la colla que van portar a
l’escissió de la colla, tot creant-se una
colla nova a l’any següent, el 1982,
la Diabòlica de Gràcia. L’any 2007
neix la secció infantil de la Vella
de Gràcia, els Malsons de la Vella,
creada per un grup de joves, molts
d’ells vinculats a la colla adulta. La
voluntat és la de crear cantera per
tal que els infants que s’apuntin

esdevinguin en un futur, membres
de la colla gran. Fan el seu primer
correfoc a la Festa Major de Gràcia
del 2007. L’any 2016 neix la bèstia
de la colla, L’Atzeries. Segons explica
la llegenda, durant l’últim període
de la Gràcia independent, vivia
a la Vila un empresari anomenat
Agustí Atzeries, al carrer de Josep
Torres número 20. Els seus negocis
funcionaven bé ,però la desgràcia va
caure sobre l’Atzeries fins a acabar
pràcticament a la ruïna. Desesperat,
va prometre al diable que li vendria

la seva ànima si aconseguia els diners
que li faltaven. Fos fruit de la casualitat o bé pel pacte amb el diable, a
l’Atzeries li va tocar el primer premi
de la loteria. L’Atzeries no només va
vendre la seva ànima al diable, sinó
que va omplir tota la façana de la
seva casa amb motius infernals en
senyal d’agraïment.
Alguns dels correfocs més
importants en què ha participat La
Vella durant aquests anys han estat
els de la Festa major de Girona, el
de les Festes de les Santes a Mataró

o l’Akelarre de Cervera. A més, ha
viatjat més enllà com per exemple
Albertville (França), Sa Pobla (Mallorca), Eivissa i Formentera.
La Vella participa als Foguerons (gener), Carnafoc (febrer),
CAT (abril), Diada-Aniversari
Malsons (maig), Festa Major d’El
Coll (juny), Festa Major de Gràcia
(agost) i La Mercè (setembre)
La Vella de Gràcia (c/ Maspons, 6)
lavelladegracia.cat
@VellaDeGracia 

La Vella també ha col·laborat amb Els Ben Plantats del CE Europa per posar so i música a Sant Medir

Febrer 2020
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en el període entre publicacions mensuals de L’Escapvlat

Editorial

Com més serem, més riurem!

Febrer
Del 31 de gener al 4 de març
‘Calladitas estáis más guapas!’
(comèdia feminista)
Jove Teatre Regina
c/ Sèneca, 22
16€

Dijous 20 de febrer
Sac de rondalles: ‘Espai de
contes a la biblioteca’
Biblioteca de Vallcarca
Pg. Vall d’Hebrón, 66 (11 h.)
Entrada gratuïta

Dissabte 8 de febrer
Tradicionàrius: Concerts “XIII
Folk als mercats: All Foll”
Mercats Llibertat i Abaceria
A les 12 hores
Entrada gratuïta

Fins el 21 de febrer
“Foguerons de St. Antoni de sa
Pobla a Gràcia”: Exposició ‘40
anys, 40 poetes, XL artistes’
Centre Artesá Tradicionàrius
Trvs. St. Antoni, 6 (de franc)

Hem vist moltes imatges de fa 50 o 60
anys en què els camps de Tercera Divisió
s’omplien de gent. El ‘boom’ del futbol
emès per televisió i, avui dia, també per
internet, sumat al poder d’atracció dels
dos grans equips de la ciutat i la diversitat
d’horaris ha anat despoblant les grades de
les categories més baixes del futbol.
La bona marxa de l’equip
escapulat, amb un joc atractiu i d’atac,
ha fet que l’afició s’hagi il·lusionat com
feia molt temps que no vèiem. El derbi
amb el Sant Andreu va suposar una fita
històrica: es van omplir de gom a gom
les grades del Nou Sardenya com mai
s’havia vist en aquest recinte des de la seva
inauguració el 1995. El desplaçament de
més de 200 aficionats a l’Olímpic de Terrassa, omplint 2 autocars i desplaçant-se
molta gent en vehicles particulars és una
prova que Gràcia no ha girat l’esquena a
l’Europa i està disposada a anar ben lluny

amb aquest equip. Tant de bo sigui en
un play-off d’ascens. Un altre fet que no
es pot deixar passar per alt és la creixent
presència de públic femení als nostres
partits. I no pas només per a veure futbol
femení, en constant progressió i al que
els estaments futbolístics (ja era hora!)
estant començant a donar-li la importància que requereix. Les dones s’acosten
també a veure el futbol del Primer Equip.
Ja no és un fet puntual i ho viuen amb
igual passió. En els temps futurs, seria bo
que formessin part de la Junta Directiva
anant cap una paritat a tots els nivells i
que, segur, revertiria en un futur millor
per l’Europa.
Hem de seguir fomentant l’assistència a l’estadi, amb convenis de preus,
amb campanyes d’abonats, amb el que
calgui per omplir-lo. Trèiem-nos prejudicis de sobre perquè, sens dubte, com més
serem, més riurem!

La vinyeta d’en Vila

LA PENÚLTIMA
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