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La Covid-19 atura tot el món i també la competició futbolística
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UN DIA PEL RECORD | El Nou Sardenya va viure una matinal plena d’emocions per acomiadar Kaky

Sempre al nostre cor!

El club, tant
bon punt

s’ha pogut
acollir públic

a l’estadi,
ha organitzat

el comiat
que Kaky es 
mereixia per

la seva
trajectòria

i el seu
compromís

L’inici de la
pandèmia

mundial va
obligar a

aturar totes
les lligues

de cop i a la
retirada

avançada
de la capitana
del Femení A

Àngel Garreta

El dia 4 d’octubre de l’any 
2020 serà difícil d’esbor-

rar de la memòria de l’euro-
peisme, de la secció de futbol 
femení i, molt especialment, 
del record d’Ana Belén Fuer-
tes, coneguda esportivament 
com a ‘Kaky’, capitana dels 
darrers anys del CE Europa.
 La intenció de la ju-
gadora, a inicis de la passa-
da temporada, era retirar-se 
aquest estiu. La pandèmia, 
però, va forçar aquesta reti-
rada abans d’hora, de forma 
inesperada i no desitjada. 
Ara que el públic pot tornar 
a entrar dins els recintes es-
portius, era el moment de re-
alitzar l’homenatge que Kaky 
mereixia, amb tots els honors 
i el club i la seva gent al seu 
costat en un dia especial. 

Moment en què Kaky es retira del futbol en actiu

L’afi ció dels Eskapulats li va dedicar un ‘tifo’ a Kaky Una acció del partit d’homenatge contra l’Espanyol B
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El matí va ser intens per a 
Kaky. Abans de la convoca-
tòria, entrevista pels mitjans 
de comunicació del club, pos-
teriorment, retrobament al 
vestidor amb les companyes. 
Una hora abans del partit, ho-
menatge a la sala de premsa, 
en privat, per estrenar el ‘mur 
de la fama’ del futbol femení 
que hi haurà instal·lat indefi-

nidament a la sala de premsa 
de l’estadi al costat d’altres lle-
gendes del futbol masculí.
 Abans del xiulet ini-
cial, passadís d’honor, entrega 
d’obsequis (per part del club, 
de les companyes i del primer 
equip masculí, representat 
per Àlex Cano i David Vila-
joana). Durant el matx, 52 
minuts sobre la gespa i llavors 

el moment de dir definitiva-
ment adéu, deixant el terreny 
de joc davant l’ovació del pú-
blic assistent a l’estadi.
 Al descans de l’encon-
tre, més regals de penyistes, 
socis i la colla de Sant Medir 
d’Els Ben Plantats. Al final de 
la matinal, reconeixement de 
la grada d’animació i fi d’una 
exemplar carrera esportiva  

Sobre aquestes línies, Kaky s’acomiada de l’afi ció

en retirar-se del terreny de joc. A la dreta, el president

Víctor Martínez li fa entrega d’una placa en nom del club

Carrer de les Carolines, 20-26, Barcelona 08012

CasaVicenscasavicens casa_vicens

Nous horaris 
d’obertura
Divendres de 15:00 a 19:00h  
(Promoció 50% de descompte). 

Caps de setmana i festius de 10:00 a 19:00h  
(Promoció 25% de descompte).

Reserva les teves entrades a 
www.casavicens.org
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El ‘top’ del futbol femení gracienc!
À. G.

El club va fer coincidir en 
el mateix dia l’homenat-

ge a la seva capitana Kaky i 
l’estrena d’un espai més que 
merescut per retre honors a la 
història de gairebé dues dèca-
des de futbol femení dins l’en-
titat gracienca.
 Instants abans del 
partit entre l’Europa i l’Espa-
nyol B, quatre de les cinc ju-
gadores amb més partits van 
presenciar l’estrena del mur 
històric que representa el Fe-
mení A escapulat. 
 Les primeres jugado-
res que ocupen aquest espai 
són Sílvia Osta -encarregada 
de retirar la tela inaugural del 
mural-, Sandra Teixidó ‘Teixi’, 
Vanessa Obis -qui no va poder 
assistir a l’acte per un compro-
mís esportiu-, la pròpia Ana 
Belén Fuertes ‘Kaky’ i Eybis 
Medina.

D’aquesta forma, les primeres 
cinc jugadores reconegudes 
a la sala de premsa del club 
acompanyen als quadre dels 
jugadors masculins que han 
vestit més vegades la samar-
reta de l’Europa i els que han 
transformat més gols.
 D’aquesta manera el 
club fa justícia a una secció 
en creixement i expansió -en-
guany hi ha un equip femení 
més federat- i sobre la qual 
es procura arribar de mica en 
mica als mateixos nivells de 
presència, cobertura i ressò 
que la primera plantilla mas-
culina.  A l’acte íntim -per 
protocol Covid-19- van assis-
tir, a part de les protagonistes, 
el president de l’entitat, Víc-
tor Martínez, el responsable 
del futbol femení del club, 
Jordi Vela, els directius Ra-
mon Vergés i Antoni Pardo i 
la regidora Núria Pi del Dis-
tricte de Gràcia  

CINC JUGADORES HISTÒRIQUES | El club estrena a la sala de premsa un racó dedicat a les més mítiques jugadores

Sílvia Osta descobreix les fotos del nou mur del futbol femení Quatre de les cinc protagonistes. D’esquerra a dreta: Teixi, Sílvia, Kaky i Eybis

Les cinc jugadors amb més
temporades vestint la
samarreta escapulada

ocupen ja un lloc d’honor
a la sala de premsa del club:

Sílvia, Teixi, Vane, Kaky i Eybis
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Preparats per a la primera fase!
TOT PREPARAT PER A LA LLIGA MÉS IMPREVISIBLE | Futbol sota els efectes de la Covid-19

Redacció

El proper 25 d’octubre co-
mença, per a l’Europa, 

la lliga que més tard haurà 
arrencat de les darreres dèca-
des -l’inici oficial és el dia 18, 
però en la primera jornada els 
europeistes descansen-. Mal-
grat tot, l’equip s’ha preparat 
per afrontar la primera fase 
d’una temporada atípica.
 I és atípica perquè 
precisament es divideix el 
grup en dos i en fases. Primer 
hi haurà una lliga regular en-
tre 11 equips (grup A) i uns 
altres 11 (grup B) per sepa-
rat, per tal de minimitzar les 
distàncies i quilòmetres de 

desplaçament entre duels. Su-
perada la primera fase, la part 
alta lluitarà per l’ascens i la 
part baixa per no perdre l’ac-
tual categoria.
 La primera plantilla 
escapulada va tancar el dijous 
15 d’octubre contra el Gra-
nollers, al Nou Sardenya, la 
seva particular pretemporada 
i amb la plantilla definida (i 
sempre oberta a una oportu-
nitat de mercat fins el proper 
30 de gener si aquesta millo-
ra l’actual nivell), es prepara 
per un campionat incert que 
se sap com comença però no 
es pot saber com acabarà... De 
fet, no es pot saber ni tan sols 
si acabarà   

L’Europa tindrà
un inici ‘diferit’

donat que
descansa en
la primera
jornada del
calendari

Fidel al seu
estil dels darrers
anys, la primera

plantilla
masculina del

CE Europa
s’ha reforçat
amb gent de

la casa, retornats
a Gràcia i també

jugadors molt
contrastats

Celebrant un dels gols de la pretemporada al Nou Sardenya

75 socis nous
... i pujant!

La campanya de captació de socis 
d’aquesta temporada, “Ara més que 
mai!”, segueix acumulant noves altes 
de soci del CE Europa, superant ja la 
setantena abans de l’inici de la lliga.

En temps de dificultat per a tots i en 
un 2020 molt marcat per la Covid-
19, l’europeisme i el seu entorn estan 
responent com mai. També s’han su-
perat ja les 300 renovacions.

Impulsant el teu negoci
Caixa d'Enginyers està adherida a
la línia de finançament AVALIS SGR

Estem on sempre, al teu costat

Sol·licita'ns informació www.caixaenginyers.com caixadenginyers caixaenginyers
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Assemblea General el 2 de novembre
‘EL CENTRE’ ACOLLIRÀ L’ACTE | Serà necessari estar al dia del carnet de soci 20/21 per accedir-hi

Com és norma anual se-
gons marquen els esta-

tuts del club, el CE Europa 
celebrarà la corresponent As-
semblea General Ordinària 
de socis. Aquesta tindrà lloc 
el proper dilluns 2 de novem-
bre al Centre Moral i Instruc-
tiu de Gràcia, ‘El Centre’ (c/ 
Ros de Olano, 9) en primera 
convocatòria a les 19 hores i 
en segona convocatòria a les 
19:30 hores. 
 Per a poder accedir de 
ple dret com a soci i participar 
de les decisions de l’Assem-
blea cal ser major d’edat, tenir 

una antiguitat mínima d’un 
any en el dia de celebració de 
l’Assemblea i estar al corrent 
del pagament del carnet de la 
temporada 2020/2021.
 Enguany, a més, per 
efectes de la Covid-19 caldrà 
matenir les màximes precau-
cions en l’accés al teatre d’El 
Centre: cal dur la mascareta 
en tot moment (i ben col-
locada, tapant el nas), netejar 
les mans amb líquid desinfec-
tant i respectar els espais asse-
nyalats a les cadires del teatre 
per deixar un espai de segure-
tat entre soci i soci 

Part central de la taula de directius en la darrera Assemblea General

Sara i Rachele, darrers reforços
El Femení A de l’Europa ha 

tancat els reforços de la 
seva plantilla amb dues incor-
poracions a tocar del primer 
partit de lliga.
 En defensa s’incorpo-
ra la lateral Rachele Sartirani, 
procedent de l’ASD Monte-
rosso italià i en atac l’extrem 
Sara Del Estal, que arriba del 
Racing de Santander.

Amb un total de 22 jugadores 
formant la primera plantilla 
femenina, l’Europa es disposa 
a competir en una temporada 
atípica que estarà marcada per 
l’evolució de la pandèmia però 
amb l’objectiu de mirar pels 
llocs punters de la categoria i 
optar, si es pot, a la promoció 
d’ascens a la divisió de plata 
del futbol femení estatal  

Sara Del Estal Rachele Sartirani

Les lligues, pendents de la pandèmia
La majoria dels equips fede-
rats del club han arrencat les 
seves respectives lligues i la 
resta d’equips ho anaven a fer 

durant les dues darreres set-
manes d’octubre. No obstant, 
el Govern de la Generalitat va 
decretar el passat 14 d’octubre 

una aturada de les competi-
cions d’àmbit català (exclo-
ent doncs els primers equips 
masculí i femení i el Juvenil 

A) durant els següents quin-
ze dies. A tancament d’aquest 
periòdic, els equips es troben 
aturats quant a la competició 

-no aixií els entrenaments, 
que segueixen el seu curs- tot 
esperant quina és l’evolució de 
la Covid-19 
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Ralph Kirby, el primer tècnic
de la història del club (I)
Cris Rosique i Xavier Vidal

Molt hem parlat del glo-
riós i llegendari equip 

de l’Europa dels anys 20 del 
segle passat, amb el president 
Matas al capdavant i tota una 
excel·lent fornada d’excepcio-
nals jugadors que va aconse-
guir per l’entitat les més altes 
fites històriques.  
 No obstant,  poc s’ha 
parlat de l’home que, com un 
alquimista, va transformar tot 
aquell innat talent en or. Ens 
estem referint a l’anglès Ralph 
Kirby, del que tot seguit en 

farem un exhaustiu repàs bio-
gràfic i històric. 
 Nascut un 18 de març 
de 1884 a Birmingham, al bell 
mig d’Anglaterra, el seu pare 
va ser un maquinista de tren 
que va tenir un espectacular 
accident del que en va sortir 
miraculosament il·lès. El jove 
Kirby, malgrat créixer enmig 
de vagons  i locomotores, va 
iniciar-se al futbol jugant a 
l’equip de la seva parròquia, 
concretament al Saltley Bap-
tist, on començava a destacar 
com a extrem dret. En aquest 
equip hi va estar durant tota 

la seva etapa juvenil, del 1901 
al 1903. Tot seguit havia de 
fer el servei militar i la tem-
porada 1903/04 va defensar 
la samarreta del RAMC (Ro-
yal Army Medical Corps) on 
alterna el futbol amb l’atletis-
me, ja que també participa en 
diversos  campionats atlètics. 
Tot i això, el jove Kirby va re-
alitzar unes magnífiques cam-
panyes amb l’equip de l’exèr-
cit, on va tornar a destacar per 
la seva rapidesa i que va fer 
que, després d’un partit amis-
tós amb el Fulham, l’equip de 
Londres es fixés en ell per in-
corporar-lo per la temporada 
1905/06. 
 Aquell curs, el Ful-
ham jugava a la Southern Le-
ague, que era ja un campionat 
important, on els equips par-
ticipants eren clubs del sud 
d’Anglaterra i Gal·les. Kirby 
va alternar l’equip reserva amb 
el primer equip i amb aquest 
darrer va fer el seu debut en 
un partit contra el Millwall el 
22 d’abril de 1905. 
 Malgrat estar a ca-
vall dels dos equips, Kirby 
va disputar més partits amb 
el primer equip i es va fer la 
fotografia com a campió de 
la Southern League, ja que el 
Fulham en seria el guanyador 
i és per aquest motiu que és 
recordat a l’equip londinenc.  
Per a la temporada 1906/07,  
el nostre protagonista va tor-
nar a casa i va fitxar pel Bir-
mingham City, equip que en 
aquell moment jugava a la 

màxima divisió anglesa, la 
Football League. En princi-
pi havia de formar part de 
l’equip reserva (recordem que 
aleshores no hi havia canvis), 
però va tenir l’oportunitat 
de disputar un partit de lliga 
contra el Newcastle United. 
Va ser l’únic encontre que va 
disputar a la Football League, 
ja que el titular Harper es va 
lesionar. Amb 20.000 perso-
nes al camp, Kirby va jugar 
d’extrem dret i. tot el bon par-
tit que va realitzar. l’equip va 
perdre per 2-4 . 
 L’any següent, el nos-
tre protagonista va canviar 
d’aires -tot i el lament d’un pe-
riodista de l’època que li veia 
futur al Birmingham City- i 
va fitxar pel Blackpool, que 
jugava al campionat de lliga 
de la regió de Birgmingham,  
on  va disputar diversos par-
tits contra equips de renom 
com el Leeds o el ‘Wolves’. 
 Ho va fer també en 
la posició d’ extrem dret. No 
obstant, va tenir poques opor-
tunitats i a mitja temporada 
a ser traspassat al Worcerster 
City (que jugava a la mateixa 
categoria), convertint-se en 
titular i destacant sobretot en 
un partit contra l’Aston Villa. 
 Les properes tempora-
des, Kirby passaria per dos equips 
bastant desconeguts de la regió 
de Birmingham: el Kiddeminster 
Harriers i el Willenhall Pickwick. 
La temporada 1913/14 el Fulham 
el repesca pel seu equip reserva.
No obstant, l’escat de la Primera

Guerra Mundial va fer que 
Kirby fos cedit un altre cop 
al RAMC, on va passar tot el 
conflicte bèl·lic. 
 Després de la guerra 
se li perd la pista i no sabem 
masses coses d’ell fins el fit-
xatge per l’Europa. 
 Kirby, però, no va ser 
la primera opció que hi havia 
per la banqueta del club euro-
peista. Segons la premsa, cap 
a finals de juliol de 1922 l’Eu-
ropa va tenir gairebé lligat el 
fitxatge de George Holley, 
exjugador del Sunderland i 
internacional per Anglaterra, 
però finalment i sense saber 
els motius, mai va arribar  a 
ser el tècnic escapulat  

Ralph Kirby
va ser el

primer tècnic
que va exercir

ofi cialment
com entrenador
dins la primera
plantilla sènior

del Club
Esportiu EUropa

El destí tenia
reservat al

també anglès
George Holley

la banqueta
de l’Europa,
però el destí

va voler
que Kirby

fos qui al fi nal
fes història

Ralph Kirby va ser el primer tècnic ofi cial del club



Raventós: “Al cos tècnic del Primer
Equip tots participem de les decisions”

Àngel Garreta

Qualsevol cos tècnic d’un 
equip, sigui quina sigui 

la disciplina esportiva, té un 
cap visible. No obstant, tot-
hom sap que al seu darrere 
hi treballat un ampli equip 
tècnic, físic i auxiliar sense el 
qual seria impossible dur el 
rendiment dels esportistes al 
seu màxim exponent.
 En el cas de l’Europa, 
a més, destaca la metodologia 
que David Vilajoana i els seus 
companys de decisions es-
portives i tècniques apliquen 
al llarg de les setmanes per a 
planificar entrenaments, l’es-
tratègia, les càrregues físiques 
i la variant tàctica. En aquesta 
entrevista parlem amb el seu 
segon, Carles Raventós, un 
gracienc fill de la Vila que té 
les idees molt clares.
 El nostre protagonis-
ta, Carles Raventós i Grau 
va néixer a Barcelona el 3 de 
novembre de l’any 1984 i des 
que va acabar l’etapa escolar 
va tenir clar que volia ser en-
trenador de futbol.

Carles, sempre has volgut en-
trenar. Com a tècnic, en què 
et vas acabar especialitzant ?

Des de sempre, des de petit, 
tenia molt clar que volia ser 
entrenador de futbol. Em vaig 
dedicar a estudiar des del pri-
mer nivell fins ara que tinc el 
nivell professional. M’agra-
daria seguir molts anys amb 
aquesta carrera a les banque-
tes. M’apassiona.

El teu pare és tècnic de bàs-
quet a l’ACB. A tu l’esport et 
ve de família!
Sí, certament. Tota la meva 
família hi ha estat vinculada 

sempre i sempre he respirat 
esport a casa meva.

Quin és el teu vincle amb la 
Vila de Gràcia?
És casa meva. Sóc d’aquí, he 
viscut sempre a Gràcia, hi 
faig la vida aquí. He estudiat 
al barri i crescut en ell. Estar 
a un club del meu barri com 
és l’Europa per mi és molt im-
portant.

Amb quins referents tècnics 
t’has fet la teva pròpia idea i 
versió com entrenador?
A mi m’agrada un futbol que 
sigui molt ràpid i bastant ver-
tical. M’agrada un futbol que 
impliqui un equip que també 
defensi bé. Com a exemples 
d’això m’ha agradat sempre 
Arrigo Sacchi i més recent-
ment Jürgen Klopp. 
M’enfoco molt en aquestes 
idees però tampoc tinc cap en-
trenador, tampoc aquests, que 
pugui dir que m’agrada mol-
tíssim tot el que fa. Podem dir 
que agafo una mica d’aquí i 
d’allà, variat, per després apli-
car dins la meva metodologia.

On havies entrenat abans?
Vaig estar entrenant durant 
un any al Castelldefels i tres 

anys al Masnou. Fa set anys 
que estic a l’Europa, la prime-
ra etapa amb el Filial i aquesta 
d’enguany ja la tercera amb el 
Primer Equip.

De què t’encarregues exacta-
ment dins el cos tècnic?
La veritat és que nosaltres 
som un grup especial. Al cos 
tècnic del Primer Equip tots 
participem de les decisions i 
ens agrada fer una mica de tot. 
Ens agrada participar a tots de 
les situacions ofensives, defen-

sives... Aquest any jo m’estic 
encarregant una mica més de 
l’estratègia.
 No obstant, per a mi 
és important que tots els en-
trenadors de dins l’staff po-
dem dir la nostra sobre qual-
sevol aspecte de l’equip.

Sense voler donar pistes a 
cap rival, com definiries tàc-
ticament l’Europa per a qui 
no el vegi habitualment ?
Jo crec que l’Europa és 
un equip alegre de 
veure. És un equip 
que sempre pro-
posa un fut-
bol d’atac i és 
agressiu en la 
pressió inicial 
i en la pressió 
després de perdre 
la pilota. Ens agra-
da anar a buscar 
els rivals a dalt. 
Crec, i això és 
molt difícil de 
veure actualment al 
fubol en qualsevol ca-
tegoria, que l’Europa té 
un model ofensiu bastant 
definit i que sempre intenta 
buscar situacions per jugar a 
l’atac. És important ser un 
equip reconeixible.

... i fer-ho amb la meitat de la 
gent de la banqueta i la gespa 
natural de Gràcia o formada 
a la base del club, deu omplir 
d’orgull!
La veritat és que això és el que 
més omple d’il·lusió. Veure 
a la banqueta i al camp gent 
del barri i a l’afició gaudint 
de gent de la casa ens omple 
d’orgull a tots. Sempre algú 
de casa et dona un plus.

Un somni que tinguis per 
complir amb l’Europa?

L’estem treballant aquests 
anys. Un ascens a Segona B 
seria, ara mateix, el somni. Ja 
ens va tocant, no?

I en el teu futur dins el món 
del futbol, sigui amb l’Euro-
pa o no?
Entrenar al futbol professio-
nal... i ja et dic ara que si aquest 
somni es pot complir amb l’Eu-
ropa encara millor! 

“Veure a la banqueta
i al camp gent del barri 
i a l’afi ció gaudint de 
gent de la casa ens

omple d’orgull a tots!”

En qualsevol organigrama 
esportiu, cada membre ha 
d’estar protocolàriament 
assignat amb una jerarquia 
o un càrrec específic. 
 No obstant, al Pri-
mer Equip masculí del club 
l’ordre no hi té res a veure.
L’equip format per David 
Vilajoana, Carles Raventós 

i Nacho De Prada funcio-
na com un sol engranat-
ge, compartint les deci-
sions i les planificacions 
esportives de l’equip.
 En el cas de Vilajo-
ana i Raventós, fa set 

anys que treballen 
junts: quatre al Filial 
(al que van dur fins 

a Segona Catalana) 
i enguany la terce-

ra al Primer 
Equip.


