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La Covid-19 atura tot el món i també la competició futbolística
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RETIRADA | La capitana de la primera plantilla femenina deixa el futbol en actiu

“L’Europa m’ha fet molt feliç!”

L’ENTTREVISTA

Àngel Garreta

La fins ara
capitana de la
primera plantilla
femenina del
club, penja
les botes
després d’anys
defensant
l’escapulada
arreu de
Catalunya,
Aragó i Balears

La central tenia
molt meditada
aquesta decisió
des del principi
de la lliga,
però la situació
per la Covid-19
ha precipitat
el seu adéu
al vestidor

E

s diu Ana Belén Fuertes,
però tothom la coneix esportivament com a Kaky. És
central i ha defensat la samarreta escapulada i la seva capitania les darreres temporades.
Va aterrar a Gràcia
una temporada abans del Centenari del club, la 2006/2007,
provinent del FC Barcelona,
que prèviament l’havia fitxat
de la seva Extremadura natal. En aquella primera etapa,
però, només va jugar una temporada i va acabar fitxant per
la Penya Anguera i, posteriorment, pel Sant Andreu. L’estiu
del 2014 retorna a Gràcia on
ha realitzat la resta de la seva
carrera, durant 6 temporades
més, fins el moment d’haver

de penjar les botes. Els darrers
tres exercicis ha dut el braçal
de capitana i ha representat
l’Europa dins i fora del terreny de joc, també en molts
actes institucionals.
Com va començar la teva
aventura amb el futbol?
Quan el Mérida estava a Primera Divisió, molts grans
equips passaven per allà i un
dia vaig anar a la caça d’autògrafs de grans futbolistes
de renom. Allà vaig coincidir
amb un altre grup de noies
que resulta que jugaven a un
equip que es deia Antigua.
Em van dir que si m’agradava el futbol podia parlar amb
l’entrenador i aquell fet casual
ho va arrencar tot. Abans jugava només al cole, a l’escola
pública Santa María Magadalena a Mirandilla.
I d’allà a l’elit femenina!
Sí, amb l’Antigua vam anar
pujant esglaons fins a la Primera Divisió, llavors coneguda com Superlliga. Gràcies a
això vaig jugar amb la selecció
extremenya, subcampiona del
campionat d’Espanya disputat
a Cáceres i complir el somni
d’anar convocada amb la selecció espanyola, malgrat no
vaig arribar a debutar.

Kaky, amb el trofeu Vila de Gràcia 2018

Allò et va permetre fer el
gran salt...
Sí, fitxant pel FC Barcelona.
Encara recordo aquella truca-

Kaky s’ha acomiadat precipitadament del futbol per la Covid-19

da i com, sense dubtar, vaig venir cap aquí l’agost del 2004.
I de Can Barça a Ca l’Europa!
Vaig rebre la trucada de Jordi
Vela el 2006 per anar a l’Europa. Siscu Pujol era el tècnic
d’aquell any. Vaig jugar-hi un
any i després vaig anar a la Penya Anguera. Un temps després em va tornar a trucar en
Jordi i no vaig dubtar en tornar a l’equip que des de llavors
m’ho ha donat tot fins haverme de retirar. Tinc un gran
record de tots els tècnics, el
citat Siscu, Álvaro del Blanco,
Cristian Aleza, Toni Camacho i
fins ara amb Fran Güells.

Has fet grans amistats amb el
futbol a Catalunya?
Sens dubte. En tots els equips
que ha passat destacaria noms
però no voldria ser injusta amb
ningú. A l’Europa tenim la sort
de tenir un grup fantàstic. Marxo molt tranquil·la en aquest
aspecte. Afortunadament, en sis
anys els canvis al vestidor han
estat mínims i s’ha fet un grup
molt compacte. Del vestidor del
Nou Sardenya m’enduc un grup
d’amigues que juga a futbol i que
s’estimen l’Europa. No podria
escollir una sola d’elles, seria impossible. La veritat és un orgull
haver defensat l’escapulada de
l’Europa, el cor de Gràcia!
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Tothom et coneix com la
gran defensa central, però no
vas començar en aquesta posició al camp, ni tampoc hi
has acabat, oi?
No! Vaig començar d’extrem
dreta! Qui ho diria, oi? Va
ser només una temporada.
Després vaig anar retrocedint
i el meu darrer any a Extremadura ja jugava de central.
Després he fet carrera sempre
en aquesta posició fins que a
l’Europa l’Álvaro va pensar
que podia posar-me al lateral... i la resta d’entrenadors
que van venir després es van
apuntar a la moda! (riu).
Fins i tot de portera!
Sí. Sens dubte un dels moments més especials de la
meva trajectòria pel fet inesperat i sorprenent d’haver de
posar-me els guants i jugar
sota pals. Va ser en un partit
Sporting Mahonés-Europa,

3
on teníem una portera lesionada i només ens quedava
‘sana’ Mireia Vintró... qui va
perdre el vol! Com no teníem
marge de reacció, una jugadora de camp va haver de fer de
portera i em va tocar a mi. Per
sort ho vam superar i encara
vam poder empatar 2-2.

GRÀCIES PER TOT, EYBIS!
A banda de la retirada de
Kaky, cal destacar entre les
baixes que presentarà el Femení A europeista la d’Eybis
Medina. La lateral va arribar
a l’Europa en el seu darrer
any de juvenil i va pujar al
Primer Equip.
Durant tots aquests
anys, fins a 12 d’escapulada,
Eybis ha estat una de les jugadores més compromeses
de l’equip i ha superat amb
molt esforç dues greus lesions al genoll.
Des d’aquestes línies el club vol agrair-li el
compromís i esforç amb què
ha defensat sempre la samarreta escapulada, així com
desitjar-li tota la sort que es
mereix en els seus propers
reptes esportius.

Què és el ‘Chamorrazo’?
El moment més especial que
he viscut mai jugant a futbol.
Vam anar a jugar a camp del
Barça, que duia 3 anys sense
perdre a casa seva. Ens vam
tancar de mala manera aguantant el resultat inicial i esperant el nostre moment. Al
minut 93 Anabel Chamorro
va marcar el gol que més hem
cridat i celebrat mai!
Què diries a l'europeisme?
Que l'Europa m'ha fet molt
feliç i que em sento una privilegiada d'haver-lo defensat 8

LES GERMANES PORTA, RENOVADES I CAPITANES
Les linyolenques Andrea Porta i Pili Porta, bessones, van
arribar a l’Europa fa set temporades i hi continuaran per
iniciar la seva vuitena campa-

UN COMIAT ESPECIAL I MOLT DIFERENT
En ple confinament hem entrevistat la Kaky mitjançant
els telèfons mòbils. La capitana ha enregistrat un comiat especial on amplia aquesta
entrevista i que podeu veure
escanejant aquest codi QR
que teniu a la dreta.

nya amb la samarreta del club
gracienc. Les dues germanes
tornen a demostrar l’estima
i fidelitat que han fet visible
des que van arribar i, malgrat

tenir propostes un any més
per jugar en una categoria superior, seguiran lluint l’escapulada per la Lliga Nacional,
categoria amb la que l’equip
seguirà endavant un any més
de la mà de Fran Güells.
Amb la retirada de
Kaky, la primera capitania de
l’equip s’ha de tornar a assignar i, d’aquesta manera, l’Andrea serà la primera capitana
de l’equip, i la Pili, la segona.
El Femení A segueix treballant per perfilar la plantilla
2020/2021.
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PENDENTS DE LA COVID-19 | La RFEF ha dissenyat una normativa especial per a un play-off ràpid i ‘confinat’

Un ‘play-off exprés’ molt incert
E

PRIMER EQUIP

l Primer Equip masculí
del CE Europa viu pendent, més que ningú, de la
pandèmia del ‘Coronavirus’.
La RFEF va decretar un playoff entre els equips de cada
grup per resoldre l’ascens.
Així les coses, amb el
criteri de primer de grup contra quart i segon contra tercer
i després de la sanció federativa al Sant Andreu (pèrdua
de 3 punts per alineació indeguda del jugador Josu contra
la Pobla), l’Europa serà finalment tercer i jugarà la primera

eliminatòria per l’ascens contra el Terrassa, segon a la taula. Això serà així si la RFEF
i els seus comitès ho ratifiquen definitivament el 29 de
maig. El play-off es disputaria
a partit únic a porta tancada
i en camp neutral, jugant-se
el dissabte 18 de juliol si les
mesures sanitàries ho permeten. Cas de guanyar -no val
l’empat, que com a premi per
la lliga regular beneficiaria els
egarencs-, l’Europa esperaria a
L’Hospitalet o Sant Andreu a
la final del 25 de juliol 8

EL NOU SARDENYA, A PUNT

Pastells en el darrer Terrassa-Europa de lliga

Per a quan sigui operatiu,
segons autorització municipal, poder entrenar-se novament al Nou Sardenya, el
CE Europa ja ha desinfec-

tat, mitjançant una empresa
especialitzada, les instal·
lacions. De cara a l’inici dels
entrenaments s’aplicaran les
mesures pertinents.

DUBTES SOBRE LES FASES DE DESCONFINAMENT I LA PREPARACIÓ FÍSICA
Sobre la taula hi ha un pla
d’actuació federatiu, però
qualsevol planificació, avui
per avui, és de dubtosa aplicació sense poder preveure cap
a on evolucionarà (o retrocedirà) la pandèmia de la Covid-19. No se sap quan avançarà totes les fases possibles
la ciutat de Barcelona i quan,

aquest factor, permetrà que
els entrenaments de l’equip
es posin en marxa. Després,
cal que siguin més que no
pas individuals i, posteriorment, totalment en grup, per
tal de garantir una condició
física ideal que a tancament
d’aquest article dista de dibuixar-se com ideal.
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OBITUARI | Alexandre Pujol, soci número 1 de l’entitat, mor als 91 anys

El cel és ara molt més elegant
D

urant un partit de l’Europa al Nou Sardenya,
si hom mirava a la tribuna
era fàcil distingir les persones
més elegantment vestides. Entre elles, Alexandre Pujol, soci
número 1 de l’entitat que malauradament ens va deixar el
passat 9 de maig.
Nascut a Barcelona
el 14 de juliol del 1928, va
ser donat d’alta com a soci
del club el darrer dia de l’any
1930. Durant molts anys va
formar part de dues juntes directives diferents, als gloriosos anys 60 (a Segona Divisió)
i durant els anys 90 (estrenant
l’estadi Nou Sardenya com a
fet més remarcable).
Pujol va ser un europeista de pedra picada, dels

que feia proselitisme de la
causa a la primera ocasió. Per
a mostra, un botó: quan va ser
director financer de l’òptica
Indo, va pagar un any de carnet de soci a tots els nous empleats de l’empresa per a veure
si, així, s’aficionaven al club.
Com a reconeixement
als seus mèrits i dedicació al
club, el juny del 2000 va rebre
la condició de Soci d’Honor.
També va ser l’encarregat de
retirar la tela i inaugurar la
placa d’homenatge als socis,
aficionats, jugadors, entrenadors i directius que, pel Centenari, el club va col·locar sota
tribuna, al costat de l’entrada
principal.
El 5 de juny del 2009
va rebre la insígnia d’or i brillants per més de 75 anys consecutius de soci del club. En

la temporada 2011/2012 va
donar nom a un dels trofeus
interns de l’Escola de Futbol
com a part del grup de socis
més antics de l’entitat.
Més recentment havia
estat proclamat president del
Consell Consultiu del Club,
un òrgan de recent creació per

designació de les normatives
dels nous Estatuts de l’entitat.
Amb la seva mort,
l’europeisme perd un referent
de tarannà i bon fer, així com
un fidel seguidor que va demostrar i ensenyar a diverses
generacions com es trasllada
l’amor a uns colors 8

Pujol va formar
part de la junta
directiva que va
inaugurar,
l’any 1995,
les instal·lacions
del Nou Sardenya

Alexandre Pujol, brindant un 16 de juny del 2015 en l’acte de la Diada del Soci

ÀREA SOCIAL

Àngel Garreta

DUES ETAPES DIRECTIVES

Pujol, a la dreta de la imatge, en el sopar de celebració de l’ascens a Segona el 1963

L’amor per l’Europa va dur a
Alexandre Pujol no només a
mantenir durant gairebé nou
dècades la condició de soci,
sinó també a participar activament de la vida esportiva i
social del club a nivell directiu. Va formar part de dues
juntes diferents, a mitjans
dels anys 60 amb l’equip al
futbol professional i a inicis
dels 90, amb l’Europa pendent del ‘canvi de casa’ amb

l’enderroc de l’antic Sardenya i l’estrena de les actuals
instal·lacions escapulades.
Respectat i estimat
per tothom, Pujol era d’aquelles persones que, pel seu tarannà i bon fer, dignificaven
al màxim la condició de soci
número 1 de l’entitat. Un soci
que trasmetia tots els valors
propis de l’Europa, així com
la passió i el compromís pel
club que tots estimem.
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PER A TOTS ELS GUSTOS | Hi haurà futbol lúdic, de tecnificació i específic per a noies

CAMPUS I ESCOLA

Triple oferta de Campus!

Redacció

E

l CE Europa activa una
triple proposta lúdica i
tècnica per a passar aquest
estiu jugant a futbol. Si les
condicions són favorables i el
Departament de Salut habilita
fer esport durant els propers
mesos, el club europeista, se-

guint les respectives mesures
de seguretat i higiene, ofereix
tres opcions: un campus totalment lúdic, el tradicional
Campus d’Estiu, un de tecnificació, orientat a la millora
tècnica i de nivell de l’esportista i un altre purament femení, destinat a noies que vulgui
millorar durant aquests mesos.

El club prendrà una sèrie de
mesures per garantir la salut
de tots els participants: s’oferiran menys places a cada torn
per no massificar els espais, es
faran torns per dinar amb més
espai, control de temperatura
a tots els participants, higiene
del recinte, etc. A continuació
detallem les tres ofertes:

CAMPUS D’ESTIU
Dates: 29 de juny a 3 de setembre. Horari: de 9 a 14 o de 9
a 17 hores. Direcció: Guillem
Josa i Pablo Tramullas.
CAMPUS TECNIFICACIÓ
Només per a federats

Dates: 29 de juny a 3 de juliol. Horari: de 17:15 a 20:15
hores. Direcció: Marc Rodríguez.
CAMPUS FEMENÍ
Dates: 6 al 10 de juliol. Horari: de 17:15 a 20:15 hores.
Direcció: Nany Haces 8

Matricula’t a l’Escola del club
L’Escola de Futbol del CE
Europa ja està planificant la
propera temporada. Atès que

encara no es pot fer atenció
presencial a les oficines del
club, s’ha habilitat el correu

matricula@ceeuropa.cat per
a fer els tràmits. Aquelles persones que vulguin rebre informació sobre el funcionament
de l’Escola i fer la corresponent inscripció cal que s’adreci a aquest correu i rebran tota
la informació (dies d’entrenament, preus, etc).
Aquelles famílies que
ja han format part de l’Escola
aquesta temporada i encara no
hagin fet la renovació poden
també escriure al mateix correu a tal efecte. L’Escola, amb
la intenció de seguir progressant com una de les referents
del futbol català, planteja de
cara a la temporada vinent una
sèrie de canvis respecte l’anterior que tot seguim detallem:

CANVIS A L’ESCOLA
Sistema de puntuació

gis (fer el crit d’equip, escollir
la posició en què comença jugant, etc.).

Es manté la victòria 5 punts,
empat 3 punts, derrota 2
punts, però es crea un ‘Top-10
actituds grupals’. Els equips
que tinguin un 10/10 de les
actituds, sumaran dos punts.
Si són 9 de 10 sumaran un.

Selecció de jugadors

La figura del capità

Etapa Infantil/Cadet

Cada setmana es treballarà
un valor esportiu i qui millor l’hagi treballat serà el
jugador/a que llueixi el braçal
de capità el dissabte. A mesura que avanci el curs, el capità
podrà gaudir de petits privile-

En aquesta etapa els entrenaments seran diferents (mantenint la manera de fer de
l’Escola). Els entrenadors
-juntament amb els jugadorstindran l’opció d’escollir amb
quin sistema de joc jugar 8

A Prebenjamí, Benjamí i Aleví
es podria arribar a jugar contra
equips federats de l’Europa o
altres federats que pertanyin a
altres clubs.
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REFERENT OFENSIU | Va ser clau en el retorn de l’Europa a Tercera Divisió després d’una etapa fosca a Preferent

Agustí Tenllado

P

arlar de Manolo Castillo
és parlar d’un dels grans
‘killers’ del futbol català. El
seu instint i la seva rapidesa
de moviments va donar moltes
alegries als qui ja ens movíem
pel vell Sardenya. Un autèntic
depredador de l’àrea amb una
astúcia poques vegades vista.
Com vas arribar a l’Europa?
Va ser una mica peculiar. El
Sr. Martí, directiu de l’Europa, coneixia la meva dona per
motius laborals i quan va saber qui era jo, es va interessar
per si volia fitxar.
Fitxaves amb l’Europa duent
dues temporades a Preferent
i amb la necessitat de pujar.
Vau notar aquella pressió?
L’Europa era un equip punter
que sempre lluita per millor
fites i aquell any no era diferent a d’altres reptes. El vestuari, per sort, no va notar pas
aquella pressió.

En la derrota a casa contra el
Sant Cugat, a poc del final i
davant el rival per l’ascens,
vau pensar que s’escapava el
tren de Tercera?
Va ser un cop molt dur, sí.
Però teníem l’opció de pujar
via promoció. Ens vam mentalitzar que no podíem pujar
directe i ens vam centrar en
fer-ho promocionant.
Va ser l’ascens contra el Vilobí el teu millor record com
escapulat ? I quin va ser el
pitjor de tots?
Per descomptat va ser l’alegria
més gran de totes. El pitjor record, el més amarg, quan vaig
marxar del club. Jo no el volia
deixar en aquell moment.
Castillo, en una foto actual però amb la seva antiga samarreta

Explica’ns la teva compenetració ofensiva amb Soriano.
La clau era ser els dos molt
dinàmics. Erem jugadors amb
olfacte de gol.
Coneixies que ets el sisè màxim golejador de la història?

No tenia aquesta dada, però és
un orgull per mi formar part
de la història del club.
Alguna anècdota escapulada
que puguis explicar?
Recordo un any que a l’estiu es va posar gespa natural.
Quan va arribar el moment de
competir en el primer partit
oficial, no quedava gespa per
enlloc, només als córners.
Un cop penjades les botes,
has seguit vinculat al futbol?
Ho he fet acompanyant el meu
fill, que juga des de ben petit
a futbol. Pràcticament quan
em vaig retirar va començar
ell, justament com escapulat,
a l’Escola de l’Europa.
Ja retirat, a què t’has dedicat
professionalment ?
Treballava mentre jugava,
però després m’he dedicat al
sector tèxtil i, en els últims
temps, he treballat en una empresa de belles arts. Ara estic
prejubilat.
El teu fill Sergio s’ha convertit en un dels millors centrals
de Tercera. Vestirà algun dia
d’escapulat novament ?
Mai se sap, però si això passa,
em faria molta il·lusió.
Segueixes l’Europa?

Sí, el segueixo. Des que el meu
fill, a més, juga a la mateixa
categoria, encara molt més.
Sempre que he passat pel Sardenya m’he sentit com a casa i
saludant vells coneguts.
Com et vas sentir a Gràcia?
Va ser una època molt bona.
Realment, i no és un dir, em
vaig sentir com a casa. Tinc
una estima molt especial per
aquest club.
Què li diries a l’afició que llegeixi aquestes línies?
Que els hi desitjo tot el millor, a ells i a l’Europa. Com
he dit abans, tinc un record
immillorable del meu pas pel
vell Sardenya 8

QUÈ SE N’HA FET DE...

Castillo: “A Gràcia em vaig sentir com a casa.
Tinc una estima molt especial per aquest club”

MANUEL CASTILLO MILLÁN
22 d’octubre del 1961
3 temporades | 107 partits
oficials de lliga i play-off
Base: Seat i Martinenc.
Sènior: Lloret, Iberiana,
Terrassa, San Cristóbal,
Europa i Sants.

Els estadis de la Sagrada Família

Segurament Gaudí va ser testimoni de luxe
dels primes avenços del recent fundat Europa
amb el seu segon camp de la història (19091912) just davant del temple (marcat amb un 1).
A la part superior (2) les restes del tercer camp
que va tenir l’Europa (1912-1917)

Xavier Vidal

M

algrat que a l’Europa se’l vincula sempre
amb la Vila de Gràcia, els seus
inicis van ser molt pròxims a
la Sagrada Família.
Fundat el 1907 i concretament al carrer Sicília
número 290, l’Europa no va
competir de manera oficial
fins la temporada 1909/1910.
Durant aquests dos anys de
‘no oficialitat’ es jugava en
un terreny de joc al carrer Indústria, a tocar del Passeig de
Sant Joan. Malauradament,
fins el dia d’avui, res més no
sabem d’aquests dos primers
anys de vida del club.
Amb la disputa del
seu primer Campionat de Catalunya, l’Europa va traslladar el seu terreny de joc just
davant de la Sagrada Família,
concretament entre els carrers
Mallorca, Sicília, Provença i
Nàpols. El camp era compartit amb altres clubs, com el
RCD Espanyol, i es pagava
la fortuna de l’època de 20
pessetes al mes (12 cèntims
d’euro d’avui). El fet d’iniciar
els campionats oficials es deu
a la figura del primer president, Rodolf Collell i Ametller, qui sota el seu mandat va
estabilitzar l’entitat i va con-

solidar-la en els seus inicis.
Les temporades 1910/1911 i
1911/1912 van seguir-se disputant al mateix terreny de
joc i el club, malgrat la seva
aspiració d’ascendir a la divisió superior, va pagar la forta
competència i l’augment de
clubs participants, fet que va
provocar que no s’aconseguís
aquest objectiu. La presidència també va canviar de mans,
passant a dirigir el club Francesc Ventura, qui a més era jugador del primer equip.
El 1912 però, l’Eixample barceloní seguia la
seva imparable expansió i
s’havia de deixar el terreny de
joc on fins ara es jugava. Així,
es va aconseguir trobar un altre camp, prop de la mateixa
Sagrada Família. Aquest nou
terreny estava situat entre els
carrers Lepant, Còrsega, Padilla i Rosselló, al bell mig
del que avui dia és l’Avinguda
Gaudí. S’ha arribat a aquesta
conclusió geogràfica en bona
part després d’estudiar a fons
diverses fotografies aèries de
l’època i també gràcies a la
instantània de Frederic Juandó, del 1915, que ens proporciona moltes pistes. En aquest
estadi s’hi jugaria fins el 1917,
però de la mateixa manera que
l’anterior vegada, la projecció

de l’obertura de l’Avinguda
Gaudí va tornar a forçar la
mudança.
Aquesta s’havia de
produir el 31 de desembre del
1916, però una inoportuna
pluja ho va endarrerir fins el
dia 14 de gener de 1917 , en
un partit contra l’Atlètic Sabadell. El nou terreny de joc
no estaria molt lluny, ja que se
situaria entre els carrers Marina, Rosselló, Còrsega i Sardenya. Pel final de la dècada
dels anys 10 i ja de la mà del
president Matas, l’Europa va
experimentar una empenta i
ascens fulgurants i la temporada 1919/1920 s’assolia la
màxima divisió del Campionat de Catalunya. Algunes
cròniques dels diaris ja es fan
ressò de buscar un nou estadi,
ja que del que es disposava era
estret, petit i ja no podia acollir tota la gent que volia veure a l’Europa.
Finalment, el 5 de setembre del 1920 s’estrenava
un nou estadi, a tocar de la
fàbrica de La Sedeta i ja dotat de magnífiques graderies
per acollir els cada cop més
nombrosos europeistes. La inauguració es va fer en un partit contra l’Oviedo. S’iniciava
una dècada prodigiosa, però
això ja és una altra història 8

Imatge de Frederic Juandó que,
després de diverses investigacions,
situa el tercer camp de la història
del club (l’assenyalat a la imatge
superior amb un 2) en les quatre
cantonades dels carrers Lepant,
Còrsega, Rosselló i Padilla.

