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La Covid-19 atura tot el món i també la competició futbolística

“NO TINGUEM POR
DEL QUE VINDRÀ!”
Any XI | Núm. 114 | Abril 2020

La lluita contra el virus i el retorn a la normalitat de la pràctica
esportiva centren els esforços de l’Europa en ple confinament
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TEMPS DIFÍCILS | L’esport, com tots els aspectes de la societat, ha rebut un fort impacte negatiu per la Covid-19

CARTA INSTITUCIONAL

“El futur hem de guanyar!”
CARTA INSTITUCIONAL DEL PRESIDENT

L’himne del club,
com a metàfora
dins la situació
actual, inclou
estrofes on
ens podem
aferrar a l’esperit
sempre combatiu
i de superació
que ha tingut
el club durant
la seva història

Tots sortirem
tocats d’aquesta
situació, a nivell
personal, de grup,
esportiu, laboral...
Però no hi ha
dubte que,
a mig termini,
reforçarem la
nostra manera
de ser

MIL GRÀCIES,
EUROPEISTES!
Des de les línies d’aquesta
edició especial i en PDF de
L’Escapvlat del mes d’abril
volem donar les gràcies a totes les persones que ens han
mostrat, en públic i en privat, el seu suport i comprensió per la situació i mesures
que s’han hagut de prendre
en aquests moments durs i
de confinament.
Jugadors, empleats,
futbolistes de base, coordinadors, monitors, socis i
aficionats. Sou de 10!

Estimada família europeista:
En primer lloc, desitjo que
tant vosaltres com les vostres
persones més properes, familiars i amics, estigueu bé de
salut, que sempre és el més
important. I a tots els que,
malauradament, potser heu
perdut alguna persona estimada, us dono el meu més sincer
condol i escalf.
Sobretot, us demano
que seguiu sent constants i
pacients amb el confinament
per acabar el més aviat possible amb aquesta pandèmia i
poder retrobar-nos de nou al
Nou Sardenya, que no deixa
de ser per a tots nosaltres la
nostra segona casa.
El món viu en un estat
d’incertesa al qual no és alié
ni el futbol ni el nostre club.
Hores d’ara no sabem quan es
podrà reprendre la competició amb certa normalitat. Pel
que fa al Primer Equip masculí, ja vam expressar el nostre
posicionament en la reunió
virtual amb tots els clubs de
Tercera i restem a l’espera del
que decideixi la RFEF sobre la
continuïtat o acabament de la
lliga en aquesta categoria. És
una llàstima que hagi passat
això en una temporada que estava sent molt bona, en plena
lluita per classificar-nos pel

play-off d’ascens a Segona B.
No dubteu que, si finalment
es juga aquesta promoció
d’ascens, els nostres jugadors
i tècnics ho donaran tot per
assolir aquest anhelat ascens.
Seria un ascens que ara no podríem celebrar tots junts i ens
podria semblar descafeïnat,
però de ben segur que, més
endavant, ho celebraríem com
cal, tots junts.
No tenim notícies
sobre la continuïtat de les
lligues del nostre Femení A
i Juvenil A, que també depenen de la RFEF, així com de
la resta d’equips federats masculins i femenins del club, des
de l’Europa B fins al més petit
dels prebenjamins. Tant aviat
com les federacions prenguin
una decisió al respecte, us ho
farem saber mitjançant tots
els nostres canals oficials i
mitjans de comunicació.
Pel que fa a la nostra
Escola de Futbol, creiem que
aquest any ja no podrem gaudir d’aquells dissabtes al matí
al Nou Sardenya, amb centenars de nens i nenes jugant a
futbol i famílies entregades
amb la diversió dels seus petits esportistes.
La situació actual
també és una pedra al camí a
nivell social. Aquesta temporada el Nou Sardenya ha tor-

Víctor Martínez, president del CE Europa

nat a fer goig i a vibrar amb
l’equip. La tribuna i el gol sud
s’han omplert com feia anys
no vèiem, i l’afició s’ha desplaçat massivament per animar
l’equip a altres camps oferint
una imatge inèdita d’acompanyament europeista. Això
no ha de fer-nos aturar en el
treball per aconseguir que la
massa social escapulada segueixi creixent i que cada cop
més jovent s’apropi al club i
s’hi impliqui. Així està tenint
lloc els darrers anys i així ha
de ser també en el futur. “El
futur hem de guanyar” com
bé diu el nostre himne en una
part de la seva lletra. L’impacte econòmic d’aquesta cri-

si serà evident i ens afectarà
igual que afectarà a la resta de
clubs, empreses i entitats. Ja
estem estudiant vies per reduir
l’impacte d’aquest sotrac. No
dubteu que treballarem perquè el club segueixi endavant,
valorant diversos escenaris i
opcions que en garanteixin el
retorn progressiu a la normalitat que la Covid-19 ha tallat
d’arrel i de forma sobtada.
No em queda res més
que, de nou, demanar-vos que
us cuideu, a vosaltres i als
vostres. La salut és el bé més
preuat que tenim. Sense salut,
la resta és secundari. Amics i
amigues, ens en sortirem i tornarem! Junts ho farem! 8
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MENTALITZATS | Cano, Kaky, Ignasi i Pepe coincideixen en afirmar que aquesta situació els farà més forts

Així ho viuen els capitans
dels quatre principals equips

ÀLEX CANO
Primer Equip

“

El confinament me’l
passo la majoria de dies
teletreballant, encara que
hi ha dies que haig d’anar a
l’hospital del Parc Sanitari Pere Virgili, on treballo
al departament econòmic.
Molts companys ho passen
malament donat que estan
en contacte directe amb
malalts de la Covid-19.
Respecte
l’actual
temporada, espero que es
pugui finalitzar. Entenc
que hauria de ser ja només
un play-off i a porta tancada, tot i que som molt més
forts com a club amb la nostra afició. Com sigui, espero
que la temporada la finalitzem, si cal al desembre. Ja
tindrem temps de reestructurar futures lligues.
Amb els companys
fem videoconferència un
cop a la setmana i parlem
per telèfon cada dia” 8

Duc el tancament prou
bé: teletreball, cuina,
lectura i força esport... una
mica com la majoria.
Les competicions
no professionals segur que
es donaran per finalitzades.
Resoldre els descensos sembla senzill, veurem com es
resolen, però, els ascensos.
Dins el marc del futbol femení es podria aprofitar
per ampliar grups i nombre
d’equips a cada categoria.
Milloraria el nivell competitiu i tindríem un calendari
sense tantes aturades.
A nivell del Femení
A, som una plantilla molt
activa a WhatsApp i estem
al dia. Dues vegades per
setmana fem videotrucades
amb el cos tècnic i jugadores. Totes estem posant la
màxima voluntat per matenir la forma física i tornar
quant abans” 8

ANA B. FUERTES “KAKY”
Femení A

“

IGNASI GUIFRÉ
Filial

“

Sóc una persona nerviosa que necessita activitat
i per a mi l’obligació d’estar
tancat a casa em comporta
moments de tensió i impotència. No obstant, és per
a un bé comú, així que no
toca altra que confinar-se.
A nivell esportiu
veig molt complicat trobar
una manera lícita i satisfactòria per a acabar les temporades. Mirant al curs vinent,
espero que aquest es pugui
disputar amb normalitat i
sense restriccions. És molt
difícil predir res ara mateix.
Dins la plantilla
tots ens trobem en un mar
de dubtes i amb preguntes
sense resposta. Quan parlem
de la temporada vinent pensem sobretot en els marges
del calendari. Sigui quan sigui que puguem tornar a jugar, cal poder realitzar una
bona pretemporada” 8

No queda altra remei
que passar aquests dies
a casa complint amb el que
ens demanen. Faig classe
virtual de la universitat pels
matins i esport a la tarda.
A nivell esportiu
m’agradaria reprendre l’actual temporada quan sigui,
donat que per nosaltres és
un any molt bonic a nivell
col·lectiu -i també individual- i encara ens quedaven
reptes per assolir.
Tots els jugadors
anem parlant i a l’espera del
que pugui passar i el que es
decideixi sobre la competició. Fem algunes trucades
virtuals amb tot l’equip per
posar-nos al dia de com estem tots.
Si la competició
torna haurem de fer un esforç tots per tornar amb la
màxima condició física que
sigui possible” 8

PEPE OLLÉ
Juvenil A

L’exercici físic
no deixa d’estar
present a nivell
col·lectiu i també
individual en
tots els jugadors
de l’Europa per
tal de mantenir
la forma

El desig de la
majoria dels
equips del club
és poder acabar
l’actual lliga,
abans fins i tot
que començar
el curs esportiu
2020/2021

CONFINAMENT

“

LA TECNOLOGIA
AL PODER!
De sobte i sense previ avís
moltíssima gent ha descobert el teletreball i ha potenciat, com mai, les trucades de vídeo per veure’s les
cares amb familiars, amics,
companys de feina o, en el
cas de l’esport, de vestidor.
Aquesta manera forçada de reinventar-se sembla
haver arribat per quedar-se
i diversos estaments segur
que ho seguiran aplicant en
el futur en aspectes físics i
també tàctics.
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SENSE ATURADOR | Els responsables de mantenir en forma els jugadors es reinventen en confinament

La preparació física, factor clau
MOISÉS FALCES | Preparador físic del primer equip masculí
El treball físic que realitza a
casa seva la primera plantilla
masculina del CE Europa ha
anat variant segons les pautes de confinament que s’han
anat decretant des del primer
dia, ens explica Moisés Falces,
preparador físic de l’equip.
El responsable de
mantenir en forma els jugadors comenta que “a l’inici es
va programar un pla de només
15 dies per poder realitzar
tant al carrer com en un gimnàs, però després d’ampliar
l’estat d’alarma i les mesures,
amb el tancament de tots els

XAVI MARTÍNEZ | Preparador físic del primer equip FEMENÍ
Tenint en consideració el context actual i excepcional que
viuen els esportistes de totes
les plantilles, des de Femení
A “no ens hem volgut aturar
i hem proposat diferents situacions i tasques per activar-les
condicionalment i mantenir
els vincles socioafectius del
grup en tot moment”, explica Xavi Martínez, responsable de la preparació física de
la primera plantilla femenina
del CE Europa.
Martínez recalca que
“les tasques condicionals han
estat principalment enfocades

a dur a terme el treball conegut com ‘HIIT’. És un treball
de força que permet estimular
també el sistema cardiovascular, jugant amb el temps de
treball i descans dels exercicis proposats. Dins d’aquests
exercicis també tractem d’introduir alguns que requereixin alguna presa de decisions
de les pròpies jugadores, ja
que creiem que no hi ha cap
moviment esportiu que sigui
prèviament establert en la situació real”.
El responsable físic
de la plantilla també remarca

que “per estimular l’estructura
socioafectiva, tant jugadores
com cos tècnic hem proposat
diferents tasques més lúdiques com un ‘scape room’ de
l’equip. Al final hem de mirar d’incorporar rutines però
també reptes amb enginy per
passar-ho el millor possible
mentre duri el confinament”.
Tant el cos tècnic com
les jugadores han col·laborat
activament d’aquestes propostes “i hem realitzat diferents
videotrucades, tant per preparar les sessions com per durles a terme”, afirma Martínez.

centres esportius, va ser necessari modificar-ho tot”. Falces explica que “hem pautat
una rutina variada d’exercicis
enfocats en la força amb el
propi pes del cos i en exercicis aeròbics. Des de l’àrea de
fisioteràpia, els jugadors que
tenien o han tingut molèsties
i lesions durant la lliga també
tenen un protocol individual
de prevenció de les mateixes”.
El preparador escapulat explica a les pàgines
d’aquest periòdic que també
han aprofitat les videotrucades entre la plantilla per a no

només comentar l’actualitat
i la situació de cadascú sinó
també per a realitzar entrenaments grupals virtuals.
A nivell de seguiment “confiem en la voluntat
i consciència de cada jugador,
que és coneixedor que, pel seu
propi bé i el de l’equip, s’ha de
mantenir en forma pel futur.
Han d’entendre que no es poden aturar per a res en aquest
sentit físic”.
Falces remarca que
“tot el pla de treball s’anirà
adaptant a les properes mesures de desconfinament”.
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DESPATX | Els responsables formatius no deixen de treballar i planificar diferents escenaris

Àngel Garreta

N

ingú s’escapa de les
mesures dràstiques de
confinament, tampoc el futbol formatiu federat del club.
L’Escapvlat ha parlat amb el
màxim coordinador d’aquests
equips, Ramon Gatell, qui comenta que “els coordinadors
estem en contacte constant
per tal de tractar els diferents
temes a nivell de cada estructura per anar planificant tot i
la incertesa de la situació actual que estem vivint”.
En aquest sentit Gatell remarca que “per nosaltres
el més important és la salut i
que tots els jugadors i les seves
famílies estiguin bé”.

El coordinador escapulat explica que des de la coordinació
“anem valorant diferents escenaris que ens podem trobar
quan es recuperi l´activitat
esportiva. Així elaborem una
possible planificació. Amb
els entrenadors es va tenint
contacte i també han anat
elaborant informes dels seus
jugadors”. A nivell tecnològic, Gatell comenta que “mitjançant el grup de WhatsApp
hem fet diferents dinàmiques
de grup i els coordinadors van
parlant amb cada entrenador
dels equips a nivell esportiu”.
El contacte amb les
families també és important:
“Els grups personals de WhatsApp són el principal mitjà de

comunicació per informar o
mostrar interès per l´estat de
cada família, on també alguns
han fet alguna videotrucada
amb els jugadors per mantenir el contacte i fer diferents
dinàmiques”.
Pel que fa a l´apartat
físic, el preparador Òscar Balaguer va dissenyar unes tasques per la base per tal que
puguin utilitzar i fer a casa.
Era pensat per a un temps
curt, però ara es manté indefinit tot buscant que els jugadors no s’aturin.
La coordinació també
va escriure fa uns dies un mail
a totes les famílies oferint-se
per a tot allò que aquestes puguin necessitar del club 8

Ramon Gatell, coordinador del Futbol Formatiu

FUTBOL FORMATIU

La gestió de la Covid-19 dins
la coordinació del futbol de base

POSAR-SE EN FORMA AMB ELS EXERCICIS
QUE REALITZEN ELS JUGADORS DEL CLUB
El Nou Sardenya i el Camp
de l’Àliga estan tancats, sí,
però des del primer dia de
l’ordre de confinament que
la base del club no s’ha aturat
per a res.
Seguint els exercicis proposats pel preparador
Òscar Balaguer, diferents jugadors i jugadores de la base
han enviat vídeos al club
mostrant-se a casa en la realització d’aquestes rutines.

Voleu veure un tast dels exercicis que fan els nostres futbolistes a casa. Només cal escanejar aquest codi QR.
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CAMPUS, CLUB i ÀREA SOCIAL

PENDENTS DE L’EVOLUCIÓ DEL CONFINAMENT | Les properes setmanes marcaran el calendari

El Campus d’Estiu amplia oferta
a l’espera de poder realitzar-se
Redacció

E

n condicions normals,
hores d’ara el Club Esportiu Europa ja hauria obert
les corresponents inscripcions
per a tots els interessats en el
Campus d’Estiu.
El club resta a l’espera de tenir plenes garanties
de poder celebrar el campus
per tal d’obrir el citat període
d’inscripcions. En cas de ser
possible, des del CE Europa
hia ha la intenció la intenció
d’ampliar l’oferta i organitzarà 3 campus aquest estiu, que
serien els següents:
1) Campus d’Estiu: l’exitós
campus de cada estiu, de di-

Nens del Campus 2019 passant-s’ho molt bé

Ajornats els actes socials
i institucionals del club
La crisi de la Covid-19 i les
mesures de confinament han
provocat que el club hagi
d’ajornar actes institucionals
que tenia previst realitzar en
les properes dates, abans de la
finalització de la temporada
2019/2020.
Un d’ells, la tradicional Diada del Soci, sopar
d’entrega d’insígnies que, lò-

2) Campus de Tecnificació:
específic per a jugadors federats, es realitzaria del 29 de
juny al 3 de juliol de 17:30 a
20:30 al Nou Sardenya.
3) Campus Futbol Femení:
per jugadores federades o
d’Escola, es realitzaria del 6 al
10 de juliol de 17:30 a 20:30
al Nou Sardenya 8

L’Europa contacta amb socis
i sòcies durant el confinament
Durant aquests dies de confinament a casa, el CE Europa
ha anat realitzant trucades
als socis i sòcies més antics i
de més edat per interessar-se
per la seva salut en aquests
moments difícils.
Va ser positiu escoltar que la gran majoria estan
bé de salut, confinats a casa i
amb moltes ganes de tornar a
venir al Nou Sardenya quan

gicament, buscarà nova data
de celebració ja que el 5 de
juny no serà possible. Tampoc
es podrà tenir presència a la
Festa Major de la Sagrada Família. Dos actes més buscaran
data: la celebració del bateig
de la tribuna de l’estadi amb el
nom de Ramon Vergés i l’acte
d’inici de celebració dels 25
anys del Nou Sardenya 8

lluns a divendres amb dues
opcions d’horari: de 9 a 14h
o de 9 a 17h. Com a novetat,
s’organitzarà Campus també
durant el mes d’agost si hi ha
suficient demanda. Així, el
Campus d’Estiu començaria
el 22 de juny i acabaria el 10
de setembre.

les mesures sanitàries i la represa de la competició sigui
possible i ens faci tornar a
tots a la normalitat de mica
en mica.
Hem de lamentar les
defuncions dels socis Frederic Gil Perdiguer (número
10) i Josep Ramon Palmes
(224), així com de Joan Carles Giménez, aficionat membre de la penya Cavallers 8

La força d’en Lely!
Des d’aquestes línies de
L’Escapvlat volem transmetre l’alegria del club i l’europeisme per la progressiva
recuperació d’en ‘Lely’ Rodríguez, soci del club i un
dels fidels europeistes que, si
pot, no es perd ni un partit
de l’Europa, sigui a casa o
lluny del Nou Sardenya.

Precisament fora de Gràcia
va tenir lloc un sobtat accident quan en Lely presenciava el Cerdanyola-Europa
de Tercera Divisió. De cop
i volta va caure fulminat al
terra i, del fort cop al cap en
la caiguda, va quedar commocionat, inconscient i en
estat greu.

Va haver de ser operat i, de
mica en mica, tornar a la
normalitat en totes les seves
funcions.
Des d’aquí celebrem
que un fet tràgic estigui
transitant pel camí d’acabar bé. El nostre escalf des
d’aquí a tota la seva família
i amics. Força Lely! 8
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ELS PROJECTES S’ALLARGUEN | La direcció del club aposta per la continuïtat als principals equips

David Vilajoana

Doble bona notícia a les banquetes dels dos principals
equips sènior de l’entitat: el
primer equip masculí i el primer equip femení.
Malgrat les condicions forçades i imprevistes
que ens ocupen a tots aquests
dies i que han impedit -fins
a la data i a espera de decisions federatives- finalitzar els
campionats regulars, el club
ha garantit la continuïtat a
les banquetes de David Vilajoana (serà la tercera temporada al Primer Equip) i Fran
Güells (afrontarà la segona
amb el Femení A). Garantia
pel futur immediat dins els
dos referents del club 8

ACTUALITAT

Vilajoana i Güells, renovats:
confiança a les banquetes

Fran Güells

Torna quan vulguis, Gonzalo!
El tècnic del Juvenil A,
Gonzalo Riutort, no seguirà al capdavant de l’equip de
Divisió d’Honor la propera
temporada per decisió pròpia. Riutort considera que la
seva segona etapa al club ha
finalitzat, complint (i sobradament) amb els objectius
que ell mateixa s’havia proposat en l’any del seu retorn:

Una classe d’història al dia
Una manera pràctica, amena
i didàctica de passar les hores
a casa aquests dies és seguir
les publicacions que realitza
a les xarxes el Grup d’Història Ramon Vergés.
Aquest grup, format
per diversos socis de l’entitat
i que promou la recerca i divulgació de la història i els
moments destacats de la vida
de l’Europa, publica cada dia
un fil de ‘posts’ sota l’etiqueta #TalDiaComAvui

Es pot trobar de tot: cròniques i fotografies de partits
de la història del club, a l’elit
o categories més modestes, o
memòria històrica de personatges, dirigents i jugadors
que van marcar una etapa del
blau escapulari.
Escanejant amb el
vostre dispositiu mòbil el QR
que figura a la dreta d’aquest
text accedireu al perfil a les
xarxes del ‘GHRV’, el Grup
d’Història Ramon Vergés 8

pujar a Divisió d’Honor i
mantenir l’equip allà. Ho va
aconseguir a les primeres de
canvi la primera temporada,
ascendint de categoria. Les
següents dues han estat de
les millors de la història de
la secció -conjuntament amb
els pioners dels anys 90- convertint l’Europa, durant dos
anys seguits, en el conjunt

revelació de la categoria amb
molta diferència. La batalla
de David contra Goliat que
ha presentat l’Europa davant
els grans és històrica.
Riutort vol seguir el
seu camí com a tècnic per a
tornar a l’Europa en una tercera etapa que està convençut que tindrà lloc. Torna
quan vulguis, Gonzalo! 8

Cinc anys de ‘la tercera’!

Àlex Cano aixeca la copa de campions de Catalunya 2015

Àngel Garreta

E

l passat 25 de març l’europeisme va celebrar 5 anys
de la consecució de la darrera Copa Catalunya, la tercera
del seu historial.
Aquella nit màgica a
Gràcia, seu del partit davant
el Girona, formarà part inesborrable del record de tota
una nova generació d’aficionats. Aquell triomf també va
servir per refrescar els records
dels que van viure el doblet de
títols del 1997 i 1998.
Després d’un pas brillant pel campionat, realitzant classes magistrals de fut-

bol i gols a partir dels quarts
de final i la semifinal, davant
Barcelona B i Sabadell respectivament, l’Europa arribava
a la gran final, jugant a casa,
amb el convenciment que el
triplet era possible.
A la tribuna de l’estadi
es van donar cita exjugadors
de les plantilles que van assolir els dos primers títols i van
vibrar i gaudir com la resta de
socis i aficionats que van omplir l’estadi, fins aquella data,
del nombre d’espectadors més
alt des de la seva construcció.
Bon moment per recordar
l’efemèride mentre s’intenta
anar a per la quarta 8

A LA MATEIXA
HORA ‘EN DIRECTE’
El periodista i europeista
Ignasi Trapero va recordar
la històrica final emetent,
per internet, el partit sencer
del 2015 a la mateixa hora
d’aquell 25 de març però 5
anys més tard.
Molts socis i aficionats de l’Europa van seguir
l’emissió comentant en directe a les xarxes socials i
fent servir el bon humor.
“Que el Girona vigili els
córners que anem bé de
cap”, deia més d’un!

EUROPA 3 - BARCELONA 1
Municipal de L’Hospitalet · 17 de juny
EUROPA 1 - BARCELONA 1 · (4-3 p).
Miniestadi · 5 de maig
EUROPA 2 - GIRONA 1
Estadi Nou Sardenya · 25 de març

Poves, de cap, fent el 2-0 que deixava el títol a tocar

L’INICI DEL CANVI A NIVELL SOCIAL
Segons dades oficials de la
Federació Catalana de Futbol, 3.140 espectadors es van
donar cita al Nou Sardenya
per veure la final de la Copa
Catalunya 2015. Va ser el ple
més gran de la seva història
fins que el passat derbi de la
primera volta entre l’Europa
i el Sant Andreu el va superar en gairebé mig miler d’espectadors més. Aquella final
va ser la consolidació al gol

del jovent més animós que
té l’entitat i visibilitzat en el
grup d’animació Eskapulats.
També va servir per
arrelar i catapultar jovent
de Gràcia, Sagrada Família
i barris propers a l’estadi escapulat que van començar a
fidelitzar-se amb l’entitat,
fer-se socis o, recentment, la
nova modalitat d’abonat. Un
èxit esportiu va comportar
un èxit social: ‘win-win’.

