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Pàgines centrals

ARRIBA EL DIA
MÉS DOLÇ DE L’ANY

Els Ben Plantats, la colla de Sant Medir del CE Europa, sortirà a
repartir caramels el 3 de març en el seu quart any de refundació
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ENDAVANT | La colla d’Els Ben Plantats es consolida com un dels elements culturals més improtants del club

Un Sant Medir escapulat
TEMA DE PORTADA

Àngel Garreta

L’arrelament
de l’Europa
a Gràcia
és clau i molt
important
no només
en l’aspecte
futbolístic
sinó també
en l’aspecte
cultural

El projecte
de recuperar
la colla pròpia
de Sant Medir
dels anys 20
del segle
passat està
ara plenament
consolidat

É

s el moment més dolç de
l’any i una de les tradicions arrelades a Gràcia de més
acceptació popular. Sant Medir és un dia especial, sobretot per a la quitxalla, que surt
al carrer -fins i tot en horari
escolar- per a saludar el pas de
les colles i recollir caramels.
Durant la dècada dels
anys 20 del segle passat, l’Europa, en el moment més fort
com entitat de la seva història
-campió de lliga de la màxima
categoria del futbol català, finalista de la Copa d’Espanya i
fundador de la lliga de Primera Divisió- també tenia seccions poliesportives i culturals.
Entre les culturals destaca la

La presidenta de la colla, Raquel Cachà, acompanyada
de nens de l’Escola de Futbol al camió matinal

colla d’Els Ben Plantats (nom
escollit per la bona planta que
sempre acostumen a tenir els
esportistes). La crisi dels anys
30 va passar factura a tota
l’entitat fins eliminar tota secció que no fos estrictament el
primer equip de futbol.
Més de vuit dècades
després, uns nous entusiastes
europeistes refunden la colla
el 29 de novembre del 2016
després d’haver desfilat aquell
mateix any com a ‘entitat convidada’ per Sant Medir i de la
mà de la colla La Tradicional.
Ja des del Sant Medir de l’any
2017, Els Ben Plantats creuen
els carrers de Gràcia com a colla 100% pròpia i federada i,
des de llavors, compliran amb
la d’enguany 4 sortides consecutives que serveixen per a
consolidar la colla més singular de totes les que formen el
panorama de Sant Medir.
Per quin motiu és especial? Doncs perquè aquesta
colla no només la formen romeus i romeves que paguen
la seva quota anual de participació, sinó que, mantenint
l’esperit d’Els Ben Plantats
d’inicis del segle XX, també
pugen als camions jugadors
de les primeres plantilles del
club. Pel matí, a més, aquests
camions deixen lloc a nens de
l’Escola de Futbol del club
que provenen de beques esportives o de famílies amb
pocs recursos. Una colla diferent i solidària 

No poden faltar els cavalls per Sant Medir

Protagonistes per la nit amb la presència de jugadors
de les principals plantilles masculines i femenines
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EL RECORREGUT D’ELS BEN PLANTATS
Com cada any, el recorregut
matinal de Sant Medir és lliure -amb pas obligat per la Plaça
de la Vila-. Per la tarda, tothom
es concentra entre els carrers
de Sant Salvador i Escorial per
a després caure Gran de Gràcia avall (inici a les 20 hores)
en un recorregut únic i màgic
amb els carrers plens de gent i
la festa arribant al seu moment

de màxim impacte social amb
totes les colles una rere l’altra.
A nivell europeista, el
recorregut matinal s’iniciarà el
proper 3 de març a les 10 hores
amb sortida des de l’estadi Nou
Sardenya. L’hora d’arribada, al
mateix punt, està prevista entre
les 13:15 i les 13:45 hores.
Recorregut: Estadi Nou Sardenya - Camèlies - Sardenya

- Providència - Alegre de Dalt
- Pi i Margall - Escorial - Travessera de Gràcia - Passatge
Nogués - Taxdirt - Pau Alsina
- Encarnació - Joan Blanques
- Rabassa - Providència - Biada - Torrent de l’Olla - Diluvi
- Plaça de la Vila - Goya - Gran
de Gràcia - Montseny - Perla Sant Lluís - Escorial - Camèlies
i de nou al Nou Sardenya.

CONEIX LA COLLA
Tanta tradició és repartir caramels com tenir un programa
d’actes de Sant Medir propi de
cada colla.
Els Ben Plantats, com
no podia ser d’altra manera,
també tenen el seu i, per tal
d’arribar a tothom més enllà
de les impressions físiques en
format de paper, disposa del
mateix programa publicat a internet dins la pàgina web oficial
del club i en format PDF.

Voleu saber més de la història
de la colla? Voleu descobrir qui
són els integrants de la junta
i els romeus que sortiran a repartir il·lusió per Gràcia? Voleu
veure imatges dels recorreguts
de matí i nit de l’any passat?
Tots aquests detalls i
molts altres, així com una carta
de salutació de la presidenta de
la colla, Raquel Cachà, i el president del Club Esportiu Europa,
Víctor Martínez, formen
part de les 24 pàgines del
programa oficial de Sant
Medir de la colla d’Els
Blen Plantats. Per tal
d’accedir al PDF, cal
entrar al portal web
oficial ceeuropa.cat
i, un cop dins, navegar pel menú principal a la secció “El
Club” i, allà, clicar
a l’apartat de “Sant
Medir”. Al costat
de la descripció
de la colla hi
haurà l’enllaç al
format digital
del llibret.
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ÀNGEL GARRETA
Cap de Premsa del CE Europa

AGUSTÍ TENLLADO
Codirector de L’Escapvlat

OPINIÓ

Futbol: magnetisme i atracció

No sabria dir-vos perquè m’atrau el futbol
i no qualsevol altra disciplina esportiva. És
cert que m’agraden manifestacions culturals molt allunyades d’aquesta pilota que
no para de rodar com el teatre, la lectura,
la música, etc. Però he de confessar que la
meva principal afició, gairebé malaltissa,
és aquest esport que es disputa amb 11 jugadors o jugadores, un trio arbitral, 2 porteries i un terreny avui de gespa -natural o
artificial- i fa no tants anys de terra.
Em va atraure des del primer moment. Crec, que el meu pare, un dia que
estava donant la tabarra per casa, va agafar

Mai vaig ser un virtuós, ni molt menys. A
més els clubs no tenien ni una mil·lèsima
parts dels equips de base que tenen ara, per
la qual cosa em vaig convertir en espectador,
‘tribunero’ unes vegades i d’altres instal·lat
al gol, on veus el futbol pitjor però el gaudeixes amb més intensitat i emoció.
I és en clubs com el nostre, on els jugadors
són propers, on et relaciones amb gent de
molt divers criteri futbolístic, on se t’acaba
de ficar el ‘cuquet’. Els detractors d’aquest
esport no entenen perquè els ‘futboleros’
ens hi aficionem. Ells només veuen la part
fosca, que també hi és present (les agres-

“És en clubs com el nostre, on els jugadors són
propers, on et relaciones amb gent de molt divers
criteri futbolístic, on se t’acaba de ficar el ‘cuquet’”
el sis-cents blanc, va anar fins a Gràcia, el
va aparcar al Paseo del Monte, avui passeig
d’Amunt, i em va fer entrar al vell Sardenya.
Des de llavors no he pogut desenganxar-me
d’aquesta ‘addicció’. Molts dissabtes al matí
ens reuníem al pati de l’escola o al carrer els
amics i els companys i jugàvem els nostres
partidets. Recordo també quan el meu avi
m’acompanyava des del carrer Cortines a
casa meva, Sant Pere més Alt, xutant una
pilota feta amb papers de diari i lligada amb
cintes de tomaqueres per a que no es desfés
al primer xut.

sions, la violència, el vocabulari groller...),
però no entenen aquesta passió que surt de
dins, aquesta identificació amb una entitat,
aquelles tertúlies amb esmorzar, les amistats... Doncs això és el que a mi m’atrau, a
més del joc en sí mateix.
I aquí em teniu, gairebé 50 anys després de
presenciar el meu primer partit de futbol.
Hi ha caps de setmana que puc arribar a
trepitjar 5 camps de futbol veient partits i
crec que això ja no té remei si no desapareix
algun dia el magnetisme i l’atracció que el
futbol exerceix en mi. Visca el futbol!

No deixeu mai de somiar en gran
És dijous al matí al Nou Sardenya. Fa fred en aquell ja llunyà 13
de gener del 2005. Sobre la gespa de l’estadi s’entrena el Fortuna
Sittard, equip dels Països Baixos
que es troba de gira d’hivern a
Barcelona. El preparador de porters d’aquell equip és Ruud Hesp,
l’exporter del FC Barcelona. No
és la primera vegada que la seva
vida es creuava amb l’Europa.
Aquell matí, mentre
feia fotos de la visita del Fortuna
a casa nostra, vaig tenir la possibilitat de parlar amb ell. Acabant
el seu entrenament vaig sortir del
túnel de vestidors de l’estadi amb
la Copa Catalunya del 1998 a les
mans. “Et sona?” li vaig dir en to
de broma. La va reconèixer ràpidament. “És la que ens vau guanyar, oi?” va preguntar. “Si vols et
deixo que et facis una foto amb
ella” li vaig respondre per fer la
conya. Hesp va entrar al joc i es
va fer la foto que veieu en aquesta
columna d’opinió, davant la tribuna de l’estadi i cobrint amb els
seus guants un trofeu que no va
arribar a guanyar.
Posteriorment,
ens
vam dirigir a oficines per tal de
fer-li una petita entrevista per a
la pàgina web del club recordant
aquella final. “Em van explicar
que l’any abans l’havien perdut
també contra el mateix equip i
vaig pensar que no es podia repetir dues vegades, menys encara jugant al nostre segon camp i
amb una plantilla més competitiva que l’any anterior i amb força
titulars... però vam caure”, em va
recordar tot fent memòria. Al final de l’entrevista li vaig comentar

que jo també havia jugat de porter
fins als 20 anys. En sortir de les
oficines em va regalar els guants
que havia fet servir per entrenar
aquell matí i que eren els darrers
amb què va jugar en actiu feia 3
anys. “Estan ja en molt mal estat”,
es va disculpar. Jo li vaig dir que
així serien més autèntics. Tenien
la particularitat que, en una de les
mans, només hi havia 4 dits. Dos
d’ells anaven dins el mateix espai
dels guants. “Me’ls van fer a mida
quan em vaig lesionar un dit. Em
van agradar tant que ja vaig acabar
jugant amb ells”, va explicar. Hesp
va signar els guants i em va dir “no
deixeu mai de somiar en gran!”.

Hesp al Nou Sardenya
amb la Copa que va perdre
a mans de l’Europa el 1998
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UNITS PER LES ARRELS | Totes dues entitats es van fundar al mateix lloc proper a la Sagrada Família

Col·laboració amb el Grup Solfinc

Acord signat entre el president de l’Europa, Víctor Martínez (esquerra), i el director general del Grup Solfinc, Ramon Soler

Redacció

E

l club signa un acord de
patrocini amb el Grup
Solfinc. Totes dues entitats
comparteixen, curiosament, el
mateix origen geogràfic en el
moment de la seva respectiva
fundació.
Tant el CE Europa
(1907) com Grup Solfinc
(1977) són nascuts al barri
de la Sagrada Família i a pocs
metres de l’espai que avui és el
carrer Sicília cantonada amb
la Plaça de la Sagrada Família,
lloc on l’Europa va tenir un
dels seus primers terrenys de
joc. Un curiós fet que uneix
dues entitats que també com-

parteixen l’esforç i el treball
dur per arribar a assolir els
seus objectius.
El Grup Solfinc i l’entitat escapulada uneixen els
seus camins amb un acord de
patrocini on el Grup Solfinc
no només vol tenir presència
en un dels clubs històrics de
la ciutat, sinó que també vol
aportar els seus valors d’honestedat i confiança a tots els
socis i seguidors del Club Esportiu Europa.
En els darrers temps,
el Grup Solfinc s’ha convertit
en una de les principals immobiliàries i administradores
de comunitats de l’Eixample i
Gràcia. De fet, busca afavorir

i crear unió entre els negocis
i entitats que formen aquesta
zona de la capital catalana per
tal de donar major visibilitat
i atencions, mantenint així
els elements autèntics i propis
dels barris.
A l’acte de signatura de l’acord, celebrat a les
instal·lacions del Nou Sardenya, hi van assistit, d’una
banda i representant el Club
Esportiu Europa el seu President, Víctor Martínez, i el directiu responsable de l’àrea de
Màrqueting, Fidel Bernabéu.
D’altra banda, representant
el Grup Solfinc el President,
Joan Soler i el Director General, Ramon Soler 

El CE Europa
segueix ampliant
la seva xarxa
de col·laboradors
amb entitats
amb presència
al territori
i una vinculació
directa o indirecta
amb el club

CLUB

Des d’ara,
veure el marcador
electrònic del
partit tindrà
un nou color,
donat que el
Grup Solfinc
estarà present
en els dos
espais de
publicitat
a esquerra
i dreta de
l’electrònic

Els protagonistes de l’acord sota una de les tanques de Solfinc
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UN DE NOSALTRES | L’exfutbolista va quedar enamorat del club i s’hi va fer soci

QUÈ SE N’HA FET DE...

Ureña: “Arribar a l’Europa era arribar
a un gran. Ràpidament vaig sentir els colors”
sar incorporar-me a l’Europa.
Vaig signar un dijous, vaig
entrenar el divendres i el diumenge debutava amb un gol al
minut 5 contra La Cava. Des
de la meva incorporació vam
estar 12 o 13 partits sense perdre, sortint de la cua.
Com vas viure els primers
dies al club?
Arribar a l’Europa era arribar
a un gran de Catalunya. Ràpidament vaig sentir els colors.
Em vaig identificar amb els
companys i l’afició i tenia la
sensació que a l’Europa m’hi
passaria la vida.
Senties l’estima del públic?
Sí, recordo fins i tot haver signat autògrafs a nens!
Ureña, en una imatge de fa pocs dies subjectant
el llibre del Centenari i una foto seva de jove

Juan Ant. Ureña Valverde
24 de febrer del 1961
6 temporades | 202 partits
oficials de lliga. play-off,
Copa Catalunya i C. Espanya
Base a Igualada, Fàtima i
Sant Just. Sènior a Igualada,
Cartagena B, Torrevieja,
Europa, Terrassa i Igualada.

Agustí Tenllado

E

n Joan Ureña és un dels
jugadors amb més punt
d’honor que un recorda vestint l’escapulada. Un tot terreny, no mancat de tècnica,
que es feia estimar per la seva
competitivitat. Un interior
amb gol que ara és un soci
més, un dels nostres. Descobrim la seva trajectòria.
Com va ser el teu fitxatge per
l’Europa?
Acabava la primera volta i
l‘Europa anava al fons de la
classificació.
L’entrenador,
Jordi Solsona, amb el president Valverde, em van propo-

Com eres jugant ?
No m’arronsava mai. Sempre
jugava buscant porteria contrària i no donava una pilota
per perduda.
El teu temperament et va jugar
males passsades arbitrals...
Sí, tenia un caràcter molt fort,
però això em feia sortir a guanyar. Això es valorava molt al
vestidor amb els companys.
Un gol teu i un de Soriano en
la promoció contra el Vilobí
certifiquen el retorn a Tercera. És el teu millor record?
Sí. Va ser una promoció molt
difícil. El Vilobí tenia un gran
equip i nosaltres moltes baixes. Calia pujar sí o sí. Aquell
gol va ser el que més alegria

em va donar a la vida com a
futbolista.

però, estic totalment desvinculat i només en sóc aficionat.

I el record més trist ?
El descens a Regional del 86.

Quin és el teu món laboral?
Sóc protèsic dental i tinc una
clínica dental a Vilanova del
Camí des de fa 28 anys.

Explica’ns alguna anècdota
dels teus anys al club...
Recordo un partit a casa en
què havia nevat molt i pensàvem que no es jugaria el duel
contra el Vilafranca. Vam
guanyar 4-1.
Vas seguir vinculat al futbol
un cop retirat ?
Vaig treure’m el carnet d’entrenador i vaig entrenar els
juvenils de l’Igualada. Ara,

Tens relació amb companys?
Sí, amb Ventura, Capella, Caraltó, Salinas, Samper, etc...
Un exjugador soci!
Sí! El meu equip és l’Europa!
.
Res més a afegir?
Sí, voldria tenir un record per
a Ramon Vergés i donar una
abraçada forta a la família 
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JOVENT EN ALÇA | El relleu generacional de l’afició de l’Europa comença a augmentar en nombre

Redacció

E

l jovent és una part sempre essencial per a mantenir actiu qualsevol tipus de
col·lectiu o entitat. El relleu
generacional és sempre necessari en tots els àmbits de
la vida. En el cas de l’Europa,
aquest relleu generacional està
creixent a un bon ritme les
darreres temporades, essencialment des de la creació de
la figura del carnet d’abonat
(50€ per veure tota la temporada a casa), una categoria que
permet arribar a tot tipus de
públic i a totes les butxaques.
La grada d’animació
cada dia es veu més plena i
mostra d’això va ser el darrer
derbi contra el Sant Andreu
amb 3.600 espectadors a l’estadi, rècord en lliga regular
des de la seva construcció.

No obstant, no només a casa
es nota més presència d’europeisme jove, sinó també a
fora, on l’Europa ha protagonitzat en les darreres sortides
tres dels desplaçaments més
massius del grup V de Tercera Divisió, amb gairebé 300
europeistes a Terrassa, més
de 150 persones a Vilassar de
Mar i gairebé cent a Cerdanyola del Vallès.
En els dos primers
desplaçaments, socis, abonats i aficionats es van poder
beneficiar dels autocars que
va posar a disposició el club
per a facilitar la logística. La
disposició d’un autocar, en
cas de jugar-se l’equip la seva
entrada al play-off d’ascens, es
repetirà en la sortida a Manresa el proper 26 d’abril, quan
el calendari es trobi a quatre
jornades del seu final 

PRIMER EQUIP

Desplaçaments massius

Penyistes, socis i aficionats a Vilassar de Mar (a dalt) i a Terrassa

A *UXS6ROĆQF som experts en gestió
immobiliària amb més de 40 anys d’experiència.
6LWXDWVba la Plaça de la Sagrada Família,
a *UXS6ROĆQF cuidem de la venda i lloguer
d’immobles i de l’administració d’un bon
nombre de comunitats de propietaris situades
D%DUFHORQDSULQFLSDOPHQWbals barris de la
Sagrada Família, Eixample i Gràcia.
Coneix el nostre servei d’assessories
(Jurídica, Fiscal Laboral, Mediació,
Arquitectura, Assegurances i Hipotecària).
Patrocinador
del CE Europa

1a visita gratuïta als socis
i simpatitzants del CE Europa

934 588 305

Admin. Finques

Admin. Lloguers

LQIR#VROĆQFFRP

Assessories

Immobiliària

Plaça Sagrada Família , 7. 08013 Barcelona | 934 588 305 |ZZZVROĆQFFRP
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EXEMPLE PELS NOUVINGUTS | El futbolista de l’Europa B ha integrat plenament la cultura catalana

Kengo “Em comunico en català
perquè és la senya cultural del club”
Àngel Garreta

L’ENTREVISTA

H

a viscut un ascens a Divisió d’Honor amb el
Juvenil A de l’Europa i fa dues
temporades que milita a l’Europa B al grup II de Segona
Catalana.
Kengo Matsuoka (Nagoya, Japó, 02/10/99) s’ha
consolidat com a migcampista
al futbol amateur i ja ha debutat en partit amistós amb

la samarreta del Primer Equip.
Descobrim a l’Escapvlat la seva
singular trejectòria personal i
esportiva.
Kengo, explica’ns una mica
la teva vida. Quan arribes a
Barcelona?
Vaig arribar aquí quan tenia 12
anys, sense molta experiència
d’haver viscut o viatjat a un
altre país. No obstant, sempre
m’havia agradat la idea que
m’aconsellava la meva família
de formar-me a un altre país i,
per diferents motius (futbol,
qualitat de vida, idioma...) no
vaig tenir dubtes que, si es donava l’oportunitat, m’agradaria

venir a viure aquí i així ha sigut, afortunadament.
On has estudiat i què estàs estudiant ara?
Estic fent tercer curs de la carrera de dret a la Universitat de
Barcelona, després d’haver cursat dos anys del batxillerat. Els
dos primers anys a Barcelona
anava al col·legi japonès que
hi ha a Sant Cugat i gràcies a
aquests dos anys vaig poder
aprendre l’idioma i adaptarme a la ciutat amb tranquillitat. Després vaig fer el salt
a l’ESO i posteriorment la
prova d’accés a la universitat
sense cap mena de condició o
privilegi com a estranger. Per
això em considero bilingüe
a nivell educatiu-acadèmic i
també personal.
Com vas començar al futbol?
Per quins equips has passat ?
La meva vida sempre ha estat marcada per l’esport i vaig
començar a jugar al Japó als 5
anys. Aleshores ho compaginava amb pràctiques de natació.
Aquí a Barcelona vaig passar
únicament pel futbol base del
Can Vidalet. No sóc molt de
canviar d’equips cada any i el
fet que jugava amb un equip
d’un any més em permetia estar a un nivell força alt a cada
categoria.

Com va ser la teva arribada a
l’Europa? Com fitxes?
Arribo al club al darrer any de
juvenil, fa tres anys. Tot va començar quan en Kentaro, llavors segon entrenador del Juvenil A, em va venir a veure a un
partit amistós i em va transmetre la idea d’incorporar-me al
Juvenil A de l’Europa. Uns dies
després vaig tenir una xerrada
amb Gonzalo Riutort on em
va explicar el funcionament de
cara a la següent temporada a
nivell general i detalladament.
Aquell dia vaig tenir clar que
venir aquí era la decisió correcta i segueixo pensant que ha
resultat molt encertat.
Has estat protagonista d’un
històric ascens a Divisió
d’Honor juvenil. Com recordes aquella temporada?
Va ser espectacular! Sens dubte un dels millors records que
tinc. Havíem marcat com a objectiu principal assolir l’ascens
i ho vam aconseguir de forma
merescuda. Teníem un gran
grup de jugadors tot i ser un
equip gairebé totalment nou.
Dins i fora del camp vam demostrar ser solidaris. La veritat
és que com a jugador vaig gaudir molt d’aquella temporada
i és un autèntic orgull haver
format part d’aquell gran grup
que va ascendir a l’elit.

UN DELS REFERENTS DE L’EUROPA B
La temporada de Kengo Matsuoka amb el segon equip
amateur de l’Europa a Segona
Catalana està demostrant-se
com una constància en la regularitat. Dels 22 partits disputats
per l’equip de Carles Moya al
grup II de la categoria, Kengo
n’ha jugat 19 i tots ells com a titular. El futbolista, a més, és un
dels capitans de la plantilla i, als
seus 20 anys, la seva posició al
Filial està més que consolidada.
El cos tècnic del Pimer Equip és
conscient de la seva evolució.
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Com proven les dues temporades al Filial?
Molt positives. Al principi no va
ser fàcil del tot a nivell individual
i col·lectiu, però sabia que el Filial
era un lloc ideal per fer el salt al
món sènior i agafar experiència
com a jugador. Som un equip
especial a la categoria, format
només per joves que estem disposats a donar el millor de nosaltres
dins el camp i aprendre i madurar. Aquestes dues temporades
han estat marcades per diferents
fases, des de moments complicats a grans moments i estar a la
part alta de la classificació. També
m’ha omplert ser designat com a
tercer capità de l’equip.
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detall per poder treure els partits
endavant i mantenir el nivell. La
lliga està molt igualada a dalt i és
important treballar molt de jornada en jornada si volem aconseguir
alguna fita. Molts de l’equip tenim
l’experiència de l’any passat i suficient motivació i disposició per
mostrar el nostre nivell. Amb tot,
no serà gens fàcil. Tenim un grup
molt bo i de qualitat però és important seguir treballant. Si fem
un pas endavant, aconseguirem
quelcom molt bonic enguany.
Ets conscient que a molta gent li
sorprèn i valora molt el teu perfecte català?
M’agrada molt que em tractin

A la banqueta de Cerdanyola en la seva primera convocatòria a Tercera Divisió

UNA TARDA I UN MATÍ PER A TOTA LA VIDA

Una jugada de Kengo en el seu debut al Primer Equip contra el Manresa

Tot plegat m’està servint molt
com a experiència i espero poder
posar en pràctica tot això dins el
camp. Ara és el moment de donar
un pas endavant i ser un dels líders
de l’equip.
A la pretemporada vas debutar
amb el Primer Equip en un amistós contra el Manresa i a Cerdanyola has anat convocat en lliga.
Com recordes aquell debut?
Va ser un dia molt especial. No
duia ni una setmana sencera de la
pretemporada amb el Filial i era el
primer dia que vaig estar amb els
grans. Em van acollir molt bé des
del primer moment i gràcies a ells
vaig estar molt còmode. A més,
era un partit exigent on molt aviat
es va posar el marcador en contra i
vaig poder ajudar a treure un empat. Hi ha un grup excel·lent al
Primer Equip i m’agradaria algun
dia ajudar a assolir objectius més
grans. Sens dubte aquell dia és
dels que millor record tinc aquí.
Com veus la temporada del Filial,
creus que hi haurà campanada?
Fins el moment les coses ens estan
sortint força bé malgrat que vam
tenir moments complicats a l’inici
de la temporada. És una lliga llarga i hem d’estar atents a cada petit

com un més de la casa i una de les
coses que et fa sentir això passa
per comunicar-se en català, que
és la senya cultural del club. Igual
que a la gent d’aquí li agrada que
un estranger com jo pugui parlar
català, a mi m’agrada que me’l
parlin. Són petits detalls que et
fan sentir integrat al club i cada
dia inteno millorar-lo més per
integrar-me encara més.

Kengo no oblidarà mai la tarda
del 17 d’agost del 2019. Aquell
dia l’Europa disputava a casa un
amistós de la pretemporada contra el Manresa.
El futbolista del Filial va
ser cridat, al costat del seu company Osorio, per formar part de
la banqueta d’aquell partit. A la
segona part del matx, tots dos

van debutar amb l’escapulada en
partit amistós. L’equip va haver
de capgirar el marcador gairebé
inicial de 0-1 i, finalment, Sergi
Pastells va poder empatar al minut 92 i evitar la derrota.
Com a curiositat, aquell partit
va ser el primer en què van jugar
amb l’escapulada dos jugadors
d’orígen asiàtic amb el Primer

Equip: a l’onze titular hi havia el
sud-coreà Seong Woo Lee, qui
va completar la pretemporada i,
al gener, va acabar fitxant sense
poder debutar. Motius familiars
el van obligar a tornar al seu país.
El passat 23 de febrer,
Kengo va tenir l’oportunitat de
ser convocat per un parti de Tercera a Cerdanyola, sense debutar.

PROTAGONISTA DE L’ESCAPVLAT EN JAPONÈS

Quins objectius personals et
marques a nivell esportiu?
Mai ha canviat el meu objectiu i
és competir al nivell més alt que
em sigui possible. M’agrada posar
objectius més a curt termini que a
llarg. Sóc conscient que el camí és
lent però aquesta ambició màxima d’aspirar a tot és la que em fa
llevar cada dia amb disposició de
treballar molt i acabar explotant.
Et veus al Primer Equip?
Tot jugador que passa per un gran
club com aquest, especialment si
ja ets del Filial, somia amb la referència que tens, que és el Primer
Equip. Segueixo molt els partits i
els vaig a veure. Tinc encara molt
marge de millora i ara estic centrat
en el Filial. Assolir aquest pas dependrà de la meva millora individual i col·lectiva. Ho tinc clar 

L’Europa i el Japó no són pas dos
mons separats com la distància
física podria fer pensar. Tal com
recull L’Escapvlat número 102,
el corresponent a març del 2019
-tot just fa un any- , en les seves
pàgines centrals, diversos factors
esportius, socials i culturals relacionen aquests dos universos en
en l’actual segle XXI.
Kengo és també protagonista d’aquella publicació en

què es repassa quines persones
d’orígen nipó han format part
del nostre club, destacant des de
jugadors i jugadores -tant en categoria masculina com femenina-,
passant per segons tècnics a les
banquetes del Juvenil A.
La imatge central
d’aquell article és l’entrenador
Kentaro Tsuboi, qui va estar al
cos tècnic de Gonzalo Riutort al
Juvenil A i, com explica Kengo,

va ser part clau i determinant de
la seva arribada a l’Europa per incorporar-se a l’equip que, llavors,
jugava a Lliga Nacional i va obtenir l’ascens a Divisió d’Honor.
Aquell reportatge va tenir tant èxit que les pàgines centrals del número 102 del periòdic
de l’Europa van ser les primeres
traduïdes a un altre idioma, en
aquest cas el japonès, per fer-lo
arribar a aquesta comunitat.
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PER SEMPRE | El Nou Sardenya ja llueix una placa en record de l’autor del primer gol al vell estadi

HOMENATGE

Honors a Carles Serracant

Carles Serracant i Duñó, fill de Carles Serracant i Ribó, descobrint la placa a l’estadi

Àngel Garreta

E

EN VÍDEO
Escanejant el codi QR amb
el vostre telèfon podeu veure
al YouTube oficial del CE Europa el vídeo sencer de l’acte
d’inauguració de la placa.

l nom de Carles Serracant, primer golejador de
la història dels camps del carrer Sardenya, ja llueix sota la
tribuna de l’estadi. Els instants
previs a la disputa de l’EuropaGranollers van servir per a inaugurar i descobrir una placa
en record de Carles Serracant
i Ribó, autor del primer gol en
partit oficial -l’1 de desembre
del 1940- en l’actual ubicació
del terreny de joc gracienc, on

el club hi juga -en dos estadis
diferents- des de fa 80 anys.
Aquell gol va tenir
lloc precisament en un Europa-Granollers i és per això
que aquest dia especial es va
voler fer coincidir amb aquest
partit. La idea original d’homenatge, sorgida del consoci
Josep Maria Felip, va ser immediatament recollida pel
Grup d’Història Ramon Vergés, encarregat d’impulsar-la
amb la connivència del Club
Esportiu Europa.

A l’acte s’hi van reunir molts socis del club,
directius escapulats, expresidents, representants polítics
de Gràcia i també directius
del Granollers. També hi van
ser presents el fill de Carles
Serracant (Carles Serracant i
Duñó) i la seva família. Per a
inaugurar la placa van intervenir el president Víctor Martínez en nom del Club Esportiu
Europa, Carles Serracant fill
en nom de la família i Albert
Benet en nom del Grup d’His-

tòria Ramon Vergés. El fill de
Carles Serracant va rebre de
part del grup un ‘collage’ amb
imatges antigues de son pare
com a jugador, retalls de diaris, el pòster del partit i una
reproducció del text de la placa que ara llueix sota la tribuna Ramon Vergés.
Com ara fa 80 anys,
el partit Europa-Granollers
també va finalitzar amb victòria gracienca (en aquest cas
2-1). Un dia rodó per a la gran
família escapulada 
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Va obrir l’acte el president Víctor Martínez

Grup de socis històrics xerrant abans de l’acte

Albert Benet del Grup d’Història Ramon Vergés

Foto de grup amb la família de Carles Serracant i representants de la directiva del club -encapçalada pel president Martínez- així com l’expresident Pugés i el vicepresident del Granollers

Serracant fill al costat de l’ideòleg de l’homenatge, Josep Maria Felip

Plaça Sagrada Família , 7. 08013 Barcelona

Així resa la placa en record de Carles Serracant

Plaça Sagrada Família , 7. 08013 Barcelona | 934 588 305 |ZZZVROĆQFFRP
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CONSELLS PRÀCTICS | Disponible al club el llibre ‘Menja bé. Juga millor’

FUTBOL FORMATIU

Ajuda els teus fills a tenir bons
hàbits de nutrició i hidratació
Àngel Garreta

L

El llibre de la nutricionista Laura I. Arranz a la sala de premsa del club

a sala de premsa de l’estadi va acollir, a principis
del mes de febrer, una sèrie
de conferències de la nutricionista Laura I. Arranz per a
famílies del club.
Les xerrades van tenir
lloc en el marc de la presentació del llibre ‘Menja bé. Juga
millor’ escrit per Arranz sota
la publicació d’Amat Editorial. El representant de l’empresa editora, Francesc Tresens,
va ser l’encarregat de presentar
breument l’autora i donar pas
a una xerrada interactiva on
també les famílies van poder

exposar tots els seus dubtes.
Consells d’alimentació, de nutrució, d’hidratació,
a quines hores menjar, quan
no menjar i què menjar, abans
i després de la pràctica de l’esport, van ser els elements tractats durant les explicacions a
les famílies.
El llibre ‘Menja bé.
Juga millor’ es pot comprar a
les oficines del CE Europa (c/
Pau Alsina, 140). Al canal de
YouTube del CE Europa teniu
un vídeo de dos minuts amb
un resum del contingut del
llibre i de les xerrades de mà
de la pròpia autora i l’editorial de la publicació 

JUVENIL B: AMB UN ULL POSAT A LA LLIGA NACIONAL
Si la temporada del Juvenil A escapulat a la Divisió d’Honor, la
màxima categoria del futbol de
base, és espectacular, no deixa de
ser-ho tampoc la del Juvenil B,
immers en la lluita per l’ascens a
Lliga Nacional, el segon esglaó
del futbol estatal.
L’equip dirigit per Jordi
Puig es troba actualment classificat en segona posició del grup
4 de Preferent amb 43 punts.
Per davant només hi té el Sants,
amb 44 punts. Resten onze jornades per acabar la lliga i els es-

capulats -l’equip menys golejat
del grup- tenen al seu favor, de
moment, l’average parcial amb
el seu competidor (va guanyar
0-1 el Sants a la primera volta).
El duel contra els blanc-i-verds
és, precisament, el que tanca la
lliga a la jornada 30. Si s’arriba
en una situació similar a la taula o a una distància de màxim 3
punts, aquest derbi promet ser
tota una final directa. Cal recordar que només el primer classificat de la categoria assoleix
l’ascens a la Lliga Nacional.

El Juvenil B celebrant un triomf a casa durant aquesta temporada

Març 2020

13

RECONEIXEMENT | La Normativa Interna del club escapulat, reconeguda per la Fundació Catalana de Futbol

Redacció

L

a quarta edició dels Premis Solidaris de la Fundació Catalana de Futbol posen
en valor l’Europa en la categoria d’ètica i joc net.
L’Antiga Fàbrica Estrella Damm va acollir l’entrega dels premis de la Fundació
de la FCF. Entre altres distincions, l’Europa va tenir un
reconeixement en la categoria
‘Ètica i Joc Net’ per l’adaptació de la seva Normativa
Interna que aplica al Futbol
Formatiu masculí i femení i a
l’Escola de Futbol.
Aquest
reglament,
que va ser impulsat fa molts
anys amb èxit i reconeixement
per responsables esportius i

directives anteriors, ha patit,
des del 24 de setembre del
2018 i a proposta de l’actual
coordinació esportiva, adaptacions en la seva reglamentació, adaptant algunes situacions a l’era i els temps actuals.
L’acte, encapçalat pel
president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras
i el de la Fundació Catalana
de Futbol, Pere Guardiola, va
comptar amb l’assistència del
president i vicepresident del
CE Europa, Víctor Martínez
i Eduard Garreta respectivament. El guardó va ser entregat de mans de l’expresident
europeista Joan Josep Isern,
actual vicepresident tant de la
FCF com de la Fundació Catalana de Futbol 

Joan Josep Isern entrega a Víctor Martínez el premi per a l’Europa

ACTUALITAT

Premi a l’ètica i joc net de l’Europa

BARNA WAGEN PRESENTA EL MODEL ELÈCTRIC E-UP! AL NOU SARDENYA
El Nou Sardenya va ser escenari, el passat 22 de febrer, d’una
nova visita de Barna Wagen per
a presentar un dels nous models de Volkswagen. En aquest
cas els presents van poder
veure el model elèctric e-up!.
Barna Wagen, nova empresa

col·laboradora del CE Europa,
farà diverses visites periòdiques
a les instal·lacions escapulades
per a mostrar i oferir els seus
serveis a les famílies i socis del
club amb preus i condicions
més favorables per formar part
del club escapulat.

El nou model e-up! en dues imatges present a l’estadi Nou Sardenya

Més de 200.000 socis
ja ens han escollit
Som una de les entitats més valorades pels seus clients
Esbrina-ho a www.caixaenginyers.com

caixadenginyers

caixaenginyers
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FUTBOL FEMENÍ

Aigües de Barcelona renova
el seu compromís amb l’Europa

Martínez i Rovira signen la renovació. A les imatges inferiors, encaixada de mans i foto amb Frigola. A baix a la dreta, el Femení A amb la publicitat d’Aigües

Redacció

L

a sala de premsa de l’estadi Nou Sardenya va acollir l’acte de signatura del nou
acord entre les dues entitats.
Per segona temporada, Aigües de Barcelona donarà suport al Club Esportiu
Europa i, en específic, a la seva
àrea de futbol femení.

L’estructura esportiva de l’entitat comptarà. un any més.
amb el patrocini de la companyia de serveis i gestió de l’aigua per dur endavant diferent
projectes i reptes esportius i
de caràcter social.
L’acte de signatura va
comptar amb la presència del
president del CE Europa, Víctor Martínez, el director de

zona d’Aigües de Barcelona,
Bernat Rovira, i el director de
relacions institucionals i ciutadanes, Ricard Frigola, així
com els membres del departament de màrqueting i premsa
de totes dues entitats.
Aigües de Barcelona i
el CE Europa seguiran caminant plegats en benefici i promoció del futbol femení 
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Partits de futbol, actes del club i activitats d’altres entitats
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Editorial

L’Europa és molt més que futbol

Març
Fins el 3 de març
Exposició: “Els dibuixos
animats de la nostra infantesa”
C. Cívic El Coll-La Bruguera
c/ Aldea, 15
Entrada Gratuïta

15 de març
Itinerari ‘Gràcia 1900. L’aparador
burgès d’un barri obrer’
Inici al barri de La Salut
Reserves al web del MUHBA
2€

6 de març
Narració ‘Del bressol a la lluna’
a càrrec d’Umpalumpa
Biblioteca Vallcarca i Penitents
Pg. Vall d’Hebrón 65-69
Entrada Gratuïta

Fins el 3 d’abril
33è Festival Tradicionàrius
(consultar programació)
CAT
Trvs. Sant Antoni 6-8
Preu segons espectacle

L’Europa és un club de futbol. Indiscutible, oi? Antigament es podria afirmar
que, en honor a les seves sigles, era un
club esportiu, amb més d’una disciplina.
També és correcte, veritat? Doncs l’Europa és molt més que això.
“Alguns creuen que el futbol és només
una qüestió de vida o mort, però és molt
més important que això” va dir una vegada el llegendari Bill Shankly, entrenador
del Liverpool, en una de les frases que
ha fet més fortuna dins el marc esportiu.
Adaptant aquesta frase a nivell cultural
i al context europeista, podríem afirmar
que “L’Europa és molt més que futbol, és
cultura”. Al marge de la pròpia cultura en
sí mateixa que ofereix l’esport, el club serveix i ha de servir també per a projectar
altres vincles socials i culturals amb el seu
entorn que res tinguin a veure amb la sort
de fer entrar una pilota a la porteria.

És per això que disposar d’una colla de
Sant Medir 100% europeista és no només
un privilegi sinó un petit luxe a l’abast de
molt pocs clubs. Cada 3 de març la pilota
no importa, ningú està pendent de la
classificació, no es lamenten xuts al pal ni
hi ha marge per a la decepció: tot és alegria. Tothom hi surt guanyant i l’Europa,
com a entitat, signa una golejada. Una
golejada de caràcter social que el fixa al
mig del mapa cultural i associatiu en una
de les tradicions del pla de Barcelona més
seguides pels seus ciutadans.
Disposem-nos, doncs, a dibuixar un somriure dolç per Sant Medir, recollir quants
més caramels millor -sense donar cops de
colze, eh?- i veure desfilar els colors del
CE Europa pel mig d’una riuada de gent.
En l’aspecte social, el 3 de març és un dels
partits de la temporada i cada any acaba
amb victòria. Visca Sant Medir!

La vinyeta d’en Vila

LA PENÚLTIMA

Agenda
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