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Andrea Porta: 200 partits de llegenda

Xavi de la Ossa

Són tres quarts de tres de 
la tarda del 9 de gener 

del 2022 quan passa la porta 
d’entrada del Nou Sardenya. 
Saluda a les companyes, el 
cos tècnic i a qui està per la 
zona de banquetes de l’estadi. 
Tranquil·litat a una hora i mit-
ja perquè l’Europa arrenqui la 
segona volta de la lliga a la 
Primera Nacional. Líders amb 
un avantatge de quatre punts 
sobre el segon, el matx -da-
vant el Pardinyes- és impor-
tant perquè dona inici a una 
carrera de tretze jornades per 
aconseguir l’objectiu. Avui, 
però, tot sembla quedar en se-
gon pla, ja que la capitana està 

d’enhorabona; en cas de jugar, 
sumarà ni més ni menys que 
200 partits oficials amb l’es-
capulada. Quina millor mane-
ra que celebrar-ho davant un 
equip de la seva terra?
 A diferència d’altres 
dies avui Andrea Porta co-
mença de suplent, a la ban-
queta. Així doncs, la rutina 
habitual canvia, tot i que en 
cap moment deixa d’exercir de 
capitana. Abans de posar-se 
la granota de treball toca una 
mica de pilota amb la resta de 
companyes que surten d’inici 
a la banqueta. Després, màxi-
ma atenció a l’escalfament de 
les titulars i crits d’ànim in-
dividualitzats en l’exercici de 
xut. Cap als vestidors, xoc de 

mans cap a les companyes i, 
un cop dins, convoca una rot-
llana i s’ajup per animar per 
primer cop l’equip el 2022. 
 L’exercici de capitana 
no acaba aquí perquè, durant 
quasi una hora de partit, Joan 
Bacardit compta amb una aju-
dant més, ja que continuarà 
donant suport a les compa-
nyes i celebrant gols com qui 
més. Al minut 52, previ escal-
fament, salta al terreny de joc 
i suma una xifra per a la histò-
ria. 
 No obstant, la llegen-
da avui consolidada va comen-
çar moltes temporades enrere.
Nascuda a Linyola l’any 1990, 
aquesta és la seva novena 
temporada al Nou Sardenya. 

Abans d’equipar-se l’escapula-
da va arrencar la seva carrera 
futbolística a l’extinta Unió 
Esportiva Lleida, on va com-
partir equip amb Pili Porta, 
la seva germana bessona. A la 
Terra Ferma s’hi va estar fins a 
l’any 2012, quan salta a Prime-
ra Divisió de la mà del Levan-
te Las Planas. L’estiu del 2013 
canvia de poble i s’instal·la a 
la Vila de Gràcia, que torna a 
ajuntar les bessones Porta fins 
a l’actualitat, quan ambdues 
combinen les seves dues pas-
sions: el futbol i l’ensenyança.
 Nou temporades a 
Primera Nacional (sis quan era 
Segona Divisió real i tres com 
a Tercera) on l’Andrea Porta 
ha forjat la llegenda en què 

s’ha convertit a dia d’avui. Da-
vant el Pardinyes va sumar el 
seu partit oficial número 200 
com a europeista, xifra que es 
divideix en 188 encontres de 
lliga i 12 de Copa Catalunya 
amb un total de 70 gols amb 
la samarreta de l’Europa dels 
quals 65 han estat a la com-
petició domèstica i 5 a Copa. 
Nou temporades donen per 
moltes coses i sembla com-
plicat trobar nous reptes per 
a qui ha viscut tant, però en 
l’horitzó està el primer ascens 
com a futbolista escapulada, 
disputar la Copa de la Reina 
o continuar engrandint la his-
tòria d’una jugadora que ja és 
patrimoni del club, de la Vila 
i del Nou Sardenya 8

La capitana
s’ha convertit

en un nom propi
entre els referents

fememins
del club

Es troba al cim
de la seva

carrera esportiva
i és una de les

millors jugadores
de la Primera

Nacional

La temporada de
l’equip podria
arrodonir un

any de record
per a la jugadora
del club gracienc

REFERENT | Exemple per a les més joves dins i fora del camp

Una temporada a l’elit del futbol femení estatal
Al llarg de la seva llarga carrera 
esportiva, Andrea Porta ha dis-
putat una temporada a la Prime-
ra Divisió Femenina, el que avui 
seria l’actual Primera Iberdrola. 
 Va jugar-hi durant el 
decurs de la campanya 2012/13 
després de fitxar pel Levante 
Las Planas de Sant Joan Despí. 
L’actual ‘10’ escapulada va com-
partir vestuari amb futbolistes 
de la talla d’Inés Juan (Depor-
tivo), Sandra Alberola (Levante 

Las Planas), Paula Nicart (Sevi-
lla) o Alicia Fuentes (ara ja reti-
rada). 
 A les files de l’equip 
del Municipal de Les Planes, la 
lleidatana va disputar un total 
de 28 partits a la màxima cate-
goria estatal i va marcar sis gols 
en aquella temporada, trans-
formats  davant els següents 
equips: Real Sociedad (1), Co-
llerense (3), Athletic Club (1) i 
Lagunak (1).

El vídeo d’un
dia històric

Escanejant el QR inferior 
podeu reviure en vídeo la 
tarda en què Andrea Porta 
va sumar el partit 200.
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“M’encantaria guanyar 
una lliga amb l’Europa”
Xavi de la Ossa

Suma 200 partits d’escapu-
lada i una trajectòria enve-

jable dins el futbol femení na-
cional i català, formant equip 
amb la seva bessona i engran-
dint la llegenda setmana rere 
setmana al Nou Sardenya. 
Hem volgut parlar amb An-
drea Porta i que ens expliqui 
com està vivint aquests dies 
tan especials.

Ara que han passat uns dies… 
Com senten els 200 partits?
No en soc massa conscient. 
Segueixo al·lucinant perquè 
mai hagués pensat jugar tants
partits amb la samarreta de 
l’Europa.

Com van ser els teus inicis en 
el futbol?
Amb la Pili vam començar a 
jugar a l’equip del poble, des-
prés vam anar a Mollerussa i 
quan vam fer catorze anys (no 
podíem jugar amb nens) ens 
va venir a buscar el Lleida, on
aconseguim pujar de catego-
ria. Després em truca el Le-
vante Las Planas i aprofitant 
que he acabat els estudis ac-
cepto l’oferta. La segona tem-
porada no estic d’acord amb 
les condicions i és quan vinc 
a l’Europa.

Com vas gestionar el fet d’anar 
a un Levante de Primera?
La pressió va ser impressi-

onant. Por i inseguretat al 
principi, però m’ho vaig pren-
dre com un aprenentatge. 
També vaig haver de gestionar 
molts canvis (anar de Lleida a 
Barcelona, començar a treba-
llar, jugar a l’elit…). En molts 
moments no ho valores, però 
ara ho veig com una experièn-
cia molt positiva.

Què en sabies de l’Europa 
abans de venir?
Jugant al Lleida coneixia el 
club d’haver-hi jugat en con-
tra. Desconeixia més enllà, 
però per mi era un dels clubs 
punters. Tinc una anècdota i 
és que l’Europa ve a Lleida a 
jugar-se el descens i guanyem 
el partit per 2-1 i marco el se-
gon gol (riu). Em sembla que 
una o dues setmanes després 
van acabar baixant.

Com has forjat el teu senti-
ment pel club?
Amb els anys. He tingut 
oportunitats de marxar, però 
no he volgut. És un club que 
ha millorat molt en relació al 
femení. El sentiment de per-
tinença s’aconsegueix amb els 
anys, però la gent que ve aqui 
se sent bé. Estimar un club és 
qüestió de temps perquè saps 
que és per tota la vida. Quan 
vaig dir que em volia retirar 
aqui és perquè així ho vull.

Parles d’evolució… En quins 
aspectes?

Sobretot en visibilització. 
Abans no es feien cartells del 
femení, per exemple. Fa dos 
o tres anys que les coses han 
anat millorant. Entrevistes, 
xarxes, viatges gravats… és 
molt d’agraïr i, de fet, jugado-
res d’altres equips destaquen 
que som els únics que fem els 
partits en directe per Twitter 
i donem tanta importància al 
femení.

En l’àmbit esportiu va tot ro-
dat. Com ho valores?
És el premi a les altres tem-
porades. Cada any tenim bon 
equip, però mai pugem. Si els
engranatges no estan con-
nectats la cosa no funciona 
i enguany tot ho està. El cos 
tècnic és molt professional, 
la figura de la coordinadora 
era molt necessària i a l’haver 
crescut mediàticament més 
gent ve al camp i parla de no-
saltres. Guanyar la lliga seria 
la cirereta del pastís. Després 
de 9 temporades molt dife-
rents a nivell emocional i de 
joc és gratificant veure que 
aquest any va tot bé. 

Com et sents sobre la gespa?
La lesió que vaig tenir va ser 
complicada perquè havia fet 
molt bona pretemporada. Tot 
passa per alguna cosa i arran 
d’això he tingut por i he estat 
insegura, però no deixa de ser 
aprenentatge. Caure fa que 
t’aixequis més fort i a la segona

volta m’estic tornant a trobar. 
Tinc un equip que m’ajuda molt.

Després de nou temporades i 
moltes vivències, tens cap ob-
jectiu al club?
M’encantaria guanyar una lliga 
amb l’Europa. Tot i que la tem-
porada és molt llarga, aquest 
any es donen les condicions per 

a què així sigui. Si passa, po-
der jugar amb l’Europa la Copa 
de la Reina seria espectacular. 

Per acabar, com és compartir 
tot el que esteu vivint amb la 
Pili Porta?
Una sort. La connexió que hi ha i 
com ens entenem no té preu. Sempre 
dic que la meva referent és ella 8
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eSports: Rutina d’un dia de partit

Redacció

Els dies de partit de la sec-
ció d’esports electrònics 

de l’Europa estan carregats 
d’informació, futbol i anàlisi. 
Us heu arribat a plantejar mai 
el dubte de com s’organitza un 
equip que és només virtual? 
Hi ha semblances i diferències 
amb l’organització d’un equip 
de futbol real? Tot seguit us 
ho expliquem.
 Cada matí,  el màna-
ger general de la secció, Àlex 
Beltran, ‘Beltry’, passa una 
convocatòria per WhatsApp 
als integrants de l’equip. A 
partir d’aquí, cadascú pot 
confirmar la seva participació 
i després tant el propi Beltry 
com els altres capitans deci-
deixen l’onze inicial, normal-
ment en base als mèrits de 
cada jugador però també pot 
influir el tipus de rival que 
l’Europa tingui al davant.
 Cap a dos quarts de 
set de la tarda els jugadors ja 
saben si tindran presència a 

l’onze inicial. Se’ls convoca a 
tots ells a les deu de la nit i, 
a partir d’aquí, comencen els 
partits. Sempre es realitzen 
un o dos partits d’escalfament 
abans de la competició de 
torn.
 A nivell d’anàlisi dels 
rivals, s’acostuma a visionar 
un partit anterior dels matei-
xos però la tàctica de l’Euro-
pa mai es modifica; només es 
fan petits ajustaments tàctics 
depenent de cap a on mou la 
pilota el rival, la seva banda de 
circulació de pilota més habi-
tual o si juguen més a centra-
des o passades pel terra.
 A nivell de comunica-
ció en joc, la pròpia PlaySta-
tion permet crear sales d’àu-
dio de fins a 16 jugadors, per 
tant no hi ha cap problema de 
comunicació en temps real. 
Sempre hi ha una veu domi-
nant que acostuma a ser la del 
capità i també algun defensa 
o porter per dur la línia de-
fensiva i, en el cas concret del 
porter, per indicar cap a on ju-

garà la pilota. Durant el matx, 
les ordres en directe no solen 
anar massa més enllà de cal-
mar el joc o fer veure línies de 
passada que potser no tothom 
veu a la vegada.
 Posteriorment a la 
disputa dels encontres, es fa 
una petita valoració de cinc 
minuts, normalment quan 
no es guanya, i gairebé sense 
temps a descansar es juga el 
seguent duel. El tipus de par-
tits, que duren entre 12 i 15 
minuts reals, permet jugar-ne 
quatre en una hora. Quan aca-
ba el darrer de la nit es fa una 
petita reflexió del mànager i 
els capitans i l’equip queda a 
disposició del següent dia de 
partit 8

Dos jugadors virtuals de l’Europa se saluden.
A sota, el públic del Nou Sardenya virtual al joc FIFA.
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MARIA ABAD 
Jugadora del Primer Equip femení i dietista-nutricionista / Instagram: @masnutricionista

La llet s’ha fet un lloc a la nostra dieta. De fet, 
no podem imaginar un esmorzar on no hi 
sigui. Sí, la indústria làctia ha aconseguit que 
un aliment que no s’ha consumit al llarg de 
set milions d’anys d’evolució en l’edat adulta 
de l’ésser humà es converteixi en una cosa in-
substituïble i imprescindible per a la salut de 
la població occidentalitzada. 

Es justifica que la llet és indispensable per 
assegurar una bona salut òssia i que ajuda al 
creixement. Tot i això, abans gaudíem d’una 
bona salut òssia i ara que prenem més làctics 
que mai els nostres ossos són més fràgils. 

De fet, els consumidors de làctics més grans 
del món són els EEUU i Europa, i són els que 
tenen una població amb els majors índexs 
de fragilitat òssia a nivell mundial. Per tant, 
potser beure llet i consumir làctics no és la 
millor idea. 

Així doncs, la llet és primordial pels ossos? 

Per saber realment si aquest aliment és in-
dispensable pels ossos cal valorar els factors 
que influeixen en el seu desenvolupament. 
Aquests factors són diversos i els mencionem 
a continuació:

1. Vitamina D: és una vitamina molt 
important en el desenvolupament dels ossos 
i s’adquireix bàsicament a partir de l’exposició 
solar. De fet, és molt recomanable prendre el 
sol aproximadament uns 20 minuts al dia si és 
possible.

2. Seguir una alimentació saludable: 
cal una alimentació rica en hortalisses i fruites 
i pobre en processats (aporten sucre i sal, que 
descendeixen al metabolisme del calci).

3. Activitat física: fer exercicis de força 
és vital per aconseguir una formació òssia co-
rrecta. En aquest sentit la pràctica de l’esport 
és altament recomanable.

4. Calci: l’OMS recomana una ingesta 
de 400-500 mg de calci al dia per a una bona 
salut òssia, que equival a un o dos gots de llet. 

És cert que els lactis són una bona font de cal-
ci, però també el podem trobar a molts altres 
aliments com es pot veure a la següent taula. 
De fet, podem trobar el mateix calci que hi ha 
en un got de llet en molts d’altres aliments que 
tenim a mà cada dia i que, de ben segur, son 
presents a la nostra cuina. 

Igualment, hem de tenir en compte que no 
només el calci intervé en una mala salut òssia. 
De fet, hi ha molts d’altres factors responsa-
bles dels problemes en el desenvolupament 
dels ossos. 

Exemples d’això son el sedentarisme, el patró 
dietètic, normalment desequilibrat i amb man-
cances nutricionals, l’abús de refrescs amb sucre 
i d’aliments processats, la ingesta de sal i, en la 
població més adulta, l’alcohol i el tabac.

En conclusió, hi ha molts factors que in-
flueixen en una bona salut òssia  i una apor-
tació suficient de calci és un d’ells. Els làctics 
ens poden ajudar a arribar a consumir el calci 
que necessitem, però també el podem obtenir 
a través d’altres aliments. 

Estimat lector, si decideixes, doncs, prendre 
làctics, que sigui per plaer i no de manera fo-
rçada pensant que són primordials pels teus 
ossos, ja que pots adquirir el calci a través 
d’altres fonts alimentàries.

La llet, un aliment imprescindible?

Hi ha una pràctica que s’estén amb força en el procés de re-
disseny de l’espai públic urbà. En línies generals, n’hi podem 
dir “planificació urbana feminista” i, si bé, es posa en pràcti-
ca des de l’àmbit de l’urbanisme, aquest nou planejament té 
incidència en totes les polítiques locals vinculades a l’espai 
públic, l’ecologia i la mobilitat dels municipis. 

En una societat que tendeix a exterioritzar la pràctica es-
portiva s’han d’atendre totes les necessitats de la ciutadania 
de forma equitativa. Segons un estudi de la Sweden Safer 
Foundation (Tryggare Sverige), a Suècia -un dels països 
referents en igualtat- l’espai públic no és percebut d’igual 
manera entre les dones i els homes. No només hi ha una di-

ferència de 10 a 15 punts percentuals més entre les dones 
que senten por que no pas els homes, sinó que al voltant del 
50% de les dones admeten sentir-se  insegures en “àrees vul-
nerables”. Aquestes àrees són les que, a través de les marxes 
exploratòries, es detecten i mapifiquen per tal d’actuar en 
aquests indrets i fer-los més segurs, ja sigui il·luminant-los o 
posant-hi vigilància, és a dir creant rutes accessibles i segures 
per a les esportistes. 

D’aquesta manera (i de moltes altres més!), s’aconseguirà 
eliminar la petjada androcèntrica en l’ocupació de l’espai 
públic: a la ciutat de Barcelona, per posar un exemple, en 
els darrers anys ha crescut la pràctica esportiva fora de les 

instal·lacions esportives, és a dir, als carrers, parcs i platges 
de la ciutat. Però qui ocupa aquest espai que és públic i, per 
tant, de tota la ciutadania? Doncs un 25% de dones i un 
75% d’homes. 

De motius que expliquin aquesta diferència n’hi ha més 
d’un, però el que ens ocupa en aquest text té un pes major 
del que al nostre sub o in-conscient li donaríem. Us proposo 
un  exercici: homes i dones, el proper cop que sortiu a fer 
esport, poseu-vos les ulleres liles i examineu l’entorn pel qual 
us moveu.

Article publicat a la revista Fosbury número 33

Els carrers seran sempre nostres

EVA GÓMEZ COLLELL 
Sociòloga
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La importància dels entrenadors
en l’etapa formativa dels jugadors

Ramon Gatell

Des de la direcció i coor-
dinació formativa del 

CE Europa es marca molt cla-
rament als diferents entrena-
dors que la seva primera mis-
sió, per sobre de tot, és ser un 
bon exemple.
 El club vol entrena-
dors que ajudin en la forma-
ció dels jugadors i que la com-
petició formi part d’aquesta 
formació ajudant el futbolis-
ta a ser millor. És important 
que s’ensenyin els hàbits des 
de ben petits i en detalls que 
són importants, com saludar 
tothom en arribar, respectar 
els companys, rivals i àrbitres. 
L’Europa vol que els seus ju-

gadors siguin portadors dels 
valors que té l’esport: esforç, 
treball diari, superar-se cada 
dia i, com no, l’esperit de llui-
ta de grup i pertinença.
 D’aquesta manera, la 
metodologia europeista busca 
la implicació dels tècnics en 
el dia a dia amb el seu respec-
tiu equip, de tal manera que 
hi hagi un ordre dins el grup, 
amb respecte per a tots els ju-
gadors, cuidant el llenguatge 
i la seva expressió corporal. 
En especial quan els jugadors 
són més menuts, cal ser pro-
per als nens i que aquests tin-
guin confiança en la figura de 
l’entrenador per a que el seu 
aprenentatge sigui encara més 
eficaç i positiu.

Els jugadors són responsables 
del que, sovint, és molt difí-
cil per a tots: saber acceptar 
el resultat de la competició. 
Des de l’Europa, la coordi-
nació i els cossos tècnics cal 
ensenyar, i més encara en les 
etapes de formació, a acceptar 
el resultat, especialment quan 
un perd i, com no, en les for-
mes com un guanya. El primer 
que cal valorar en la derrota és 
per quin motiu es perd, què es 
pot millorar, què podem con-
trolar com equip (com s’ha 
entrenat durant la setmana, 
com s’ha desenvolupat el joc 
en la competició, etc.). En la 
victòria, cal gaudir però sem-
pre des del respecte als altres 
esportistes i, sobretot, no con-

fiar-se. Malgrat guanyar, segur 
que hi ha detalls per millorar 
i afrontar amb més garanties 
el següent repte que hi hagi al 
davant.
 La competició en 
l’etapa de formació és una 
oportunitat de jugar amb els 
companys contra altres equips 
i posar en pràctica tot allò que 
es treballa durant la setmana, 
buscant imposar-se amb el joc 
i els companys al rival de torn. 
Es viuen emocions molt in-
tenses, se superen adversitats 
i, entre els jugadors i amb el 
cos tècnic, hi ha un aprenen-
tatge de vida col·lectiu.
 Per a dur a terme tot 
aquest plantejament es facili-
ta a tots els tècnics diferents 

sessions formatives, ajudats en 
tot moment també pel que fa 
al disseny dels entrenaments, 
la gestió de grup o situaci-
ons a resoldre en el dia a dia. 
Així mateix, es treballa en la 
correcció dels partits que els 
màxims responsables veuen 
cada cap de setmana, podent 
incidir no només en correcci-
ons cap a errors dels jugadors, 
sinó també dels propis tècnics, 
tenint així més eines i capaci-
tat de resoldre situacions de 
joc en els partits. En suma, tot 
un reguitzell de detalls que, 
des de la coordinació, pot fer 
millorar la formació del propi 
tècnic per a que tingui cada 
dia més ingredients per a ser 
millor entrenador 8

Els tècnics de la
base han de ser

el mirall no
només esportiu,

sinó també
humà dels
jugadors

El club realitza
formacions
continuades

a tots els
entrenadors
dels equips
formatius
federats

Jugadors de l’Infantil A masculí escoltant indicacions dels tècnics

L’Europa prioritza
els valors per
sobre de tot
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Escola de Futbol del CE Europa: 
diversió i formació en imatges

PARTIT: CARDENER vs MASSENS (Benjamins)

PARTIT: TRILLA vs PAU ALSINA (Benjamins) PARTIT: ALZINA vs TRES SENYORES (Alevins)

PARTIT: IGUALADA vs TAGAMANENT (Alevins)

PARTIT: LLIBERTAT vs BRUNIQUER (Prebenjamins) PARTIT: MANRIQUE DE LARA vs GOYA (Alevins)
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PARTIT: TORRENT DE LES FLORS vs TRILLA (Benjamins) PARTIT: ST. SALVADOR vs ASTURIES (Prebenjamins)

PARTIT: SALINES vs DIAMANT (Cadets)PARTIT: PROVIDÈNCIA vs FRATERNITAT (Promeses)
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20 anys al servei de la informació
DEGÀ | El portal web oficial del club és el més antic entre els clubs de futbol català no professionals

A dalt a l’esquerra, una imatge inèdita de les proves del primer lloc web 2 mesos abans de veure la llum. A dalt a la dreta,
l’actual ‘ceeuropa.cat’. A baix a l’esquerra, felicitació el dia del Centenari. A baix a la dreta, vídeos del canal de YouTube

Redacció

El passat mes de novembre 
del 2021, concretament el 

dia 11, el portal web oficial de 
l’Europa va celebrar 20 anys 
consecutius a la xarxa. Aquell 
portal que va veure la llum 
sense un horitzó clar i amb la 
simple voluntat de dur als socis 
i aficionats les informacions 
que als diaris convencionals 
no apareixia -començava una 
era de forta retallada del que 
no fos Primera Divisió-, amb 
el pas del temps es va acabar 
convertint en el referent del 
club i molt més que un portal 
web, donat que, entre altres 
coses, ceeuropa.cat serveix a 
dia d’avui també d’hemerote-

ca on consultar informacions 
antigues o bé estadístiques a 
nivell de resultats de diferents 
equips del club.
 Aquesta iniciativa, la 
de crear el portal oficial del 
club, sorgia com a propos-
ta en l’Assemblea General de 
l’any 2001 i va ser impulsada 
per la junta presidida llavors 
per Conrad Pugés. Any i mig 
després el projecte va ser cata-
pultat més enllà i ampliat en 
horitzons per la que dirigia 
Joan Josep Isern.
 Amb el pas dels anys, 
el projecte es va reforçar amb 
continguts més enllà de notí-
cies, com és el fet de facilitar 
resultats, agendes, documenta-
ció per a federats i famílies de 

l’Escola, butlletes d’inscripció 
a diferents esdeveniments... i 
fins arribar als nostres dies, on 
el portal web és l’epicentre de 
tot el que genera el club. Si bé 
la immediatesa de la informa-
ció és una exclusiva de les xar-
xes socials, el portal segueix 
sent important a nivell de lec-
tura reposada, de consulta, de 
comparació de dades o de re-
ferència de fets que necessiten 
una més àmplia informació i 
detall que un simple ‘post’.
 L’arribada de les xar-
xes socials va coincidir en el 
temps pràcticament amb l’apa-
rició del periòdic que el lector 
d’aquest article té ara a les se-
ves mans. L’Escapvlat va sorgir 
com una idea per a evitar que 

el paper ‘de tota la vida’ caigu-
és en l’oblit, facilitant infor-
mació mensual en especial a 
aquella franja d’edat de socis i 
aficionats no acostumats a les 
noves tecnologies. L’Europa 
és l’ùnic equip de les catego-
ries estatals a Catalunya, per 
sota del futbol professional, 
que té un diari periòdic des de 
fa més d’una dècada.
 Ara, L’Escapvlat no 
només cobreix aquesta funció 
per a determinada gent gran, 
sinó que també ha sabut bar-
rejar la tecnologia i els temes 
més novedosos. Com haureu 
comprovat, a tall d’exemple, 
en les pàgines 2 i 14 d’aques-
ta mateixa edició, els codis 
QR s’incorporen al paper per 

a completar l’experiència de 
lectura amb un ràpid escaneig 
amb el telèfon i poder veure la 
peça multimèdia o audiovisu-
al que acompanya la notícia o 
el reportatge corresponent.
 Al marge de conver-
tir-se en una publicació ‘mig 
interactiva’, L’Escapvlat ofe-
reix en els darrers temps re-
portatges, entrevistes i temes 
inèdits que no surten encara a 
xarxes socials i web, reservant 
l’exclusiva pel paper i passant 
posteriorment, llavors sí, a he-
meroteca web.
 Avançant en diferents 
formats cap al futur més im-
mediat, la comunicació a l’Eu-
ropa buscarà seguir a l’alçada 
de la història del club 8

Pioners en la retransmissió per internet
Europa-Sant Andreu. Sens dub-
te, un derbi dels importants al 
segle XXI. Concretament el 
derbi de l’any 2003, al Nou Sar-
denya, va passar a la història de 
l’Estat.
 El CE Europa es va con-
vertir en el primer club que re-
transmetia un partit amb imat-
ge i so mitjançant el seu web. 
Amb l’ajuda tècnica d’Albert 
Cortés i la retransmissió a cà-
rrec d’Eduard de Batlle (actual 

cap d’esports de RAC1) i Maite 
Fernández, els socis i aficionats 
de l’Europa que no van assistir 
al Nou Sardenya van poder se-
guir l’encontre per internet des 
de casa.
 Amb l’esclat de l’actual 
pandèmia de la Covid-19, el 
club també va oferir per YouTu-
be diversos encontres com a lo-
cals dels primers equips masculí  
i femení per assegurar-se que 
tothom els podia veure.

Molt més enllà
del futbol...

Des de fa anys, el portal 
web oficial del CE Europa 
no només dona cobertura 
informativa als seus propis 
moments esportius, sinó 
també a actes cultural i festes 
majors, com la de la Vila de 
Gràcia o la Sagrada Família, 
festa on l’Europa hi partici-
pa dins de la coordinadora 
d’entitats que l’organitza.
Per a l’Europa, esport i cul-
tura, sempre units.

L’Europa-Huesca del 6 de desembre del 2020, primera 
retransmissió en directe pel canal de YouTube del club
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Diego Vargas: l’esperança gitana
J.C.

La primera incorporació del 
mercat d’hivern 21/22 ha 

estat Diego Vargas, un davan-
ter que arriba des de Huelva 
després d’haver crescut a Sevi-
lla, Salamanca, Albacete i, els 
darrers mesos, a Formentera. 
Vargas ha disputat la primera 
meitat de la temporada amb 
l’equip balear, líder del Grup 
3 de la Segona RFEF -on com-
peteixen els graciencs- i arriba 
al Nou Sardenya per reforçar 
les posicions d’atac de cara a 
una segona volta on l’Europa 
buscarà assolir la permanència 
a la categoria.
 Més enllà de la seva 
trajectòria, aquest golejador, 
que promet donar-nos moltes 
alegries, té un lligam amb la 
nostra Vila, amb Gràcia, que 
l’ha fet sentir-se còmode des 
del primer dia, com ell explica 
als que li pregunten. I és que 
Diego Vargas és gitano, un 
orígen que explica amb un im-
mens orgull.
 Els seus inicis amb el 
món del futbol ens transpor-
ten fins a Huelva, ciutat on 
va néixer. Allà, acompanyava 
al seu avi durant les tardes i, 
justament a un terraplè del 
costat del bar on es trobaven 
els adults és on va començar a 
donar patades a la pilota. 
Amb els arbres com a porte-
ries, els menuts passaven les 
hores. De família futbolera, 
en un principi no feien mas-
sa cas dels que recomanaven 
apuntar al petit Diego a una 
escola de futbol. Tot va can-
viar, però, una de les vegades 
que el patriarca era fent el got. 
De cop, va veure una gentada 

mirant el lloc on era el terra-
plè. El seu avi es va espantar, 
pensant que passava alguna 
cosa... però no. Només mira-
ven al seu nét jugant a pilota. 
Allà van prendre la decisió. Li 
van comprar unes botes i unes 
canyelleres i el van apuntar 
a jugar a futbol. Començava 
llavors una carrera meteòrica. 
Des d’aleshores, Diego Var-
gas s’ha tornat un autèntic 
rodamón del futbol seguint 
el somni que persegueix des 
de petit i que l’ha mantingut 

lluny de casa. Un fet que, pel 
nostre nou jugador, té parts 
bones i dolentes. Fins ara ha 
estat en unes quantes ciutats, 
ha conegut a gent meravello-
sa, explica, i ha pogut gaudir 
del futbol des de diferents 
punts de vista. També ha co-
negut a molta gent amb mol-
tes formes de veure el món 
del futbol, i està agraït, però 
per altra banda, sí que tro-
ba a faltar tenir una base, un 
lloc, una casa on passar tres o 

quatre anys seguits. Arribar a 
Gràcia, però, li ha permès tro-
bar un espai que ja considera 
com a seu. Les arrels gitanes 
de la nostra Vila han sorprès a 
Vargas, que parla amb il·lusió 
de les trobades que ha tingut 
ja amb l’Associació de Joves 
Gitanos de Gràcia i amb Ri-
card Valentí, el seu president.  
Vargas explica que el primer 
dia que van quedar, al Pas-
seig de Sant Joan, era com si 
s’haguessin conegut de tota la 
vida. Un de Gràcia, l’altre de 

Huelva, però amb una conne-
xió inexplicable amb paraules. 
Comparteixen costums, tradi-
cions i maneres de fer. De fet, 
la cultura gitana es basa en els 
valors, el respecte, honrar els 
més grans i ajudar a qui te-
nim al costat. Per Diego, els 
gitanos son persones alegres 
que gaudeixen de la vida, do-
nant gràcies a tot per les coses 
que passen i que sempre estan 
disposats a ajudar, per molt o 
poc que es pugui, però sempre 

a punt per fer el millor el nos-
tre món. 
 Amb en Ricard Valen-
tí, Diego Vargas ha descobert 
la Plaça del Gato Pérez, la Pla-
ça del Raspall, la Plaça del Po-
ble Romaní, el carrer Progrés, 
la casa del ‘Pescadilla’, el Mer-
cat, la Plaça de la Vila, i s’ha 
començat a fer seu un barri 
amb el que, sense saber-ho 
abans de venir, té moltes coses 
en comú.
 No obstant, ser gita-
no, però, no sempre ha estat 
fàcil per ell. Malgrat Vargas 
no creu que ser gitano sigui 
un impediment per créixer 
professionalment en el món 
del futbol, ja que siguis gita-
no o paio cal lluitar i treballar 
per arribar a dalt, sí que pensa 
que el racisme està present en 
la societat en general i en els 
camps de futbol en particular. 
 En algunes ocasions 
ha patit racisme, insults, en 
tots els equips on ha estat, 
tot i que creu que la persona 
està per sobre de qualsevol 
ètnia, color, raça o costum. 
Per això, el primer que li ha 
cridat l’atenció a l’arribar a 
la Vila de Gràcia és la idio-
sincràcia del club i els valors 
que hi ha a l’Europa, sobretot 
com es respecta i s’estima al 
poble gitano. Destaca posi-
tivament que el passat abril 
fóssim el primer camp de fut-
bol on onegés la bandera blau 
i verda, per exemple, al nos-
tre estadi.    
 Així, Diego Vargas 
comença una aventura a l’Eu-
ropa que esperem que sigui 
molt fructífera, que s’hi senti 
còmode, que gaudeixi de la 
Vila... i faci molts gols! 8

L’últim precedent...

un altre Diego!

Talentós, amb un joc tècnic i 
un estil de regatejar que recor-
da al que ara fa Albert Martí a 
2a RFEF, Diego Fernández va 
ser l’últim jugador gitano en 
jugar a l’Europa. L’extrem va 
defensar l’escapulada durant 
dues temporades (2012/13 i 
2013/14), fet que combinava 
amb la tasca d’entrenar tres 
benjamins i un infantil. Amb 
una trajectòria irregular, es va 
posar en poc temps l’afició a la 
butxaca. Finalment va marxar 
al Terrassa. Aconseguirà Var-
gas fer-se el mateix espai al cor 
dels i les europeistes?

El nou futbolista
del conjunt
gracienc ha
connectat

molt ràpidament
amb la Vila
de Gràcia

Per a Vargas
és un orgull
cada valor

que representa
l’Europa i el

seu compromís
social i

d’igualtat

En pocs dies
ja ha pogut
visitar els
espais més

emblemàtics
del món gitano

a la Vila
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Àngel Garreta

El CE Europa viu una eta-
pa de canvis dins el seu 

primer esglaó esportiu, el més 
iniciàtic, l’Escola de futbol. 
Com tot a la vida, cal evo-
lucionar, i l’Escola ho ha fet 
aquest any mantenint tot allò 
que era ferm i consolidat però 
variant certs elements de la 
seva metodologia per a acon-
seguir dos objectius en paral-
lel: més diversió -recordem 
que estem en etapa escolar, el 
futbol ha de ser quelcom per 
passar-ho bé- però a la vegada 
buscar una major assimilació 
de conceptes i despertar, ja en 
les darreres fases escolars, un 
marcat caràcter competitiu 
per si el nen o nena acaba fent 
el pas al futbol federat un cop 

acada la seva etapa escolar.
 En números anteri-
ors del periòdic L’Escapvlat 
ja s’han dibuixat i posat en 
coneixement de tothom les lí-
nies mestres del nou projecte, 
però en aquest article de do-
ble pàgina entrarem més en 
profunditat en els detalls es-
pecífics concrets, en especial 
a la pàgina de la dreta d’aquest 
text, on es concreta el tipus 
de treball per a cada àrea es-
pecífica d’edats de l’Escola, la 
qual està dividida en 3 franges 
d’edat: promeses, prebenja-
mins i benjamins i, finalment, 
alevins i cadets.
 El director de l’Escola 
del CE Europa, Guillem Josa, 
ens parla a nivell general dels 
nous canvis afegits a la meto-
dologia de treball. En destaca 

per exemple, una de les nove-
tats estrella d’aquest curs, que 
és poder realitzar alguns par-
tits no només de caire intern, 
sinó davant altres clubs de la 
ciutat. “Hi ha hagut partits 
amb promeses. Vam anar a ju-
gar al camp del Martinenc i va 
ser una experiència molt boni-
ca perquè els nens estaven en-
cantats de jugar amb un equip 
fora de l’Escola. Amb tot, la 
nostra intenció programàtica 
és que aquest tipus de partits 
es disputen més especialment 
en aquest segon tram de la 
temporada, un cop l’Escola 
ja duu mesos molt rodada”, 
afirma Josa. Per a l’exfutbo-
lista de l’Europa “és una gran 
experiència pels nens realitzar 
partits contra jugadors de la 
seva edat ja federats”.  El di-

rector de l’Escola destaca que 
enguany hi ha moltes més cor-
reccions durant els excercicis 
i rutines en els entrenaments 
per a fer major incidència en 
els errors a corregir i en els 
hàbits a aprendre i que això 
“s’ha notat molt la millora 
col·lectiva en l’aprenentatge 
amb aquest nou sistema. En 
aquest aspecte l’entrenador 
o entrenadora de cada equip 
s’encarrega de fer molt i molt 
efectiva l’hora d’entrenament 
de cada torn. Ara fem uns en-
trenaments molt més intensos 
i amb més ritme, corregint el 
màxim de coses possibles amb 
les mínimes aturades possi-
bles, tret que sigui un error 
col·lectiu, que llavors s’atura 
l’entrenament i es fa l’explica-
ció oportuna”  8

Els detalls d’una nova
i renovada metodologia

FUTUR | L’Escola de l’Europa comprova l’eficàcia dels nous mètodes afegits a les rutines d’aquesta temporada

Els màxims responsables de la coordinació escolar: el director Guillem Josa (dreta) i el coordinador Xavi Falcón

Els entrenadors
i “el cercle”

Les famílies que formen part 
de l’Escola de l’Europa i molts 
socis i aficionats que hagin as-
sistit a entrenaments o dies de 
partit de l’Escola hauran vist 
els coordinadors i entrenadors 
formant un cercle a la rotllana 
central del terreny de joc.
 ‘El cercle’ és un mo-
ment d’intercanvi d’opinions 
entre la coordinació i els en-
trenadors de cada equip per a 
valorar com ha anat la jornada 
o la darrera sessió de partits. 
Constantment es donen con-
ceptes i indicacions per a fer 
partits i entrenaments més 
complets.

El líder d’un equip és... el tècnic

En una Escola basada en els va-
lors i, encara amb més motiu 
en una edat purament formati-
va com és la de ser nen o nena, 
es busca que el líder d’un equip 
no sigui el jugador més ‘estrelle-
ta’ de l’equip, sinó l’entrenador. 
En la seva figura descansen 
els valors, l’educació, l’esperit 
d’aprenentatge i lluita i tot allò 

que un nen o nena, quan són pe-
tits, necessita veure en la persona 
que s’encarrega de la seva forma-
ció esportiva.
 El valor més important 
que un entrenador o entrenado-
ra intentarà ficar ben clarament 
dins el cap dels seus jugadors és 
el sentiment d’equip i la perti-
nença a un col·lectiu on tots són 

companys buscant el mateix ob-
jectiu. D’una forma sana, també 
s’ha afegit enguany el valor de la 
competitivitat. A un ritme més 
adequat a l’edat dels joves juga-
dors, però sense deixar de banda 
que aquest esport que tant els hi 
agrada es basa en buscar la victòria 
i que, quan siguin més grans, serà 
plenament competitiu.
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METODOLOGIA FORMATIVA: 
CATEGORIA PROMESES (nascuts 2016-2017)

La nova metodologia de l’Escola 
de futbol del CE Europa treba-
lla amb els nens i nenes de la 
categoria promeses -els més pe-
tits de la casa- en format joc. Es 
considera que en aquestes edats 
són molt petits per a absorvir 
excessius conceptes del joc. 
D’aquesta manera, es barreja el 
joc amb uns exercicis que dins 
l’Escola s’anomenen de ‘desco-
briment guiat’.

En aquests exercicis cada nen 
o nena està amb la seva pilota 
particular, movent-se lliure per 
l’espai de joc. El monitor o mo-
nitora va donant indicacions di-
verses mentre es juga amb la pi-
lota: arribar fins a un cert punt, 
canviar de cama en el control de 
la pilota, arribar en conducció 
fins a un tram del camp, etc.
 L’objectiu és anar fent 
progressió de mica en mica en 

la realització d’aquestes tasques. 
Amb tot, la coordinació esco-
lar i, en especial, els monitors 
responsables dels 6 equips que 
té el club en aquesta franja, se 
centren en la diversió del nen o 
nena i un ensenyament concret 
en base a un circuit analític, 
quedant demostrat que és pre-
ferible avançar molt poc a poc 
en aquestes edats primerenques 
de l’aprenentatge esportiu.

METODOLOGIA FORMATIVA: 
CATEGORIA PREBENJAMINS-BENJAMINS (nascuts 2012-2015)

METODOLOGIA FORMATIVA: 
CATEGORIA ALEVINS-INFANTILS (nascuts 2007-2011)

Les sessions formatives de pre-
benjamins i benjamins es fan de 
forma progressiva. Al primer tri-
mestre es comença amb tasques 
molt i molt simples i, de mica en 
mica, es va afegint una progres-
sió natural. Al principi es pot 
començar el curs fent un exerci-
ci tan bàsic com és una passada 
recta i moure’s fins a posar-se a 
la fila del davant per a després, 
amb el temps, avançar fins fer ac-
cions encadenades amb porteria, 
on toca atacar, defensar, robar la 
pilota, regatejar i, posteriorment, 
enrecordar-se de recuperar la po-
sició. L’objectiu en aquesta franja 

d’edat, en la seva segona etapa, no 
deixar de banda la diversió i apre-
nentatge, que és un element bàsic 
transversal en totes les categories, 
però afegint els conceptes espor-
tius i purament futbolístics.
 Des de l’Escola es vol 
que l’alumne ja vagi assumint 
i interioritzant els conceptes 
propis de la cultura del futbol 
i la seva pràctica esportiva: res-
pectar la posició, combinar amb 
els companys, fer pinya i equip 
i tenir sensació de pertinença al 
grup. En aquesta etapa s’incideix 
en valors no només esportius, 
sinó també extraesportius.

En aquesta fase, la darrera 
de l’etapa formativa esco-
lar abans d’arribar a l’edat 
màxima per a jugadors no 
federats, es treballa més la 
competitivitat en cadascu-
na de les tasques a realitzar. 
L’excercici ‘estrella’ d’aquesta 
nova etapa metodològica de 
l’Escola en l’etapa alevins-
infantils és l’anomenat “ona-
des”. Les onades són exercicis 

on cada jugador inicia el joc, 
ataca, defensa, ataca de nou i 
defensa altra vegada en acci-
ons consecutives. La majoria 
d’exercicis d’aquesta etapa 
són molt complets i, a lave-
gada, més difícils. Els matei-
xos excercicis augmenten de 
dificultat en base a la bona 
resposta dels jugadors i dels 
equips en quant el tenen més 
assimilat.

A la categoria d’alevins-
infantils es treballa molt la 
transició defensa-atac i que 
l’alumne tingui clar què ha 
de fer immediatament des-
prés de la pilota i també com 
jugar-la immediatament des-
prés de recuperar-la.
 És aquesta l’etapa en 
què es comença a competir i, 
a la vegada, explotar les qua-
litats i imaginació del nen/a.
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Europa-ACIDH: Orgull de la Vila!

J.C.

Si tenim un equip acostu-
mat a triomfar i portar 

amb orgull l’escapulada ar-
reu del vell continent, aquest 
l’Europa-ACIDH, que aquest 
passat desembre ha tornat a 
pujar al podi al torneig ‘Cagli-
ari No Límits’, quedant en una 
meritòria segona posició.
 El ‘Cagliari No Límits’ 
va celebrar-se del 5 al 8 de de-
sembre en la seva setena edi-
ció a l’illa de Sardenya i amb 
la participació dels equips SO 

Monaco, ASD Ticino, Penya 
Special Barça, Special Brasil, 
els amfitrions Polisportiva 
Olimpia Onlus i Polisportiva 
Olimpia Sarrabus i l’Europa-
ACIDH. 
 En el cas dels escapu-
lats, aquesta era la cinquena 
participació, on van enviar un 
equip mixt format per 5 nois 
i 3 noies. La selecció de juga-
dors i jugadores europeistes va 
estar formada per: Elisabeth 
Terol, Paula Puente, Martina 
Cruz, Jordi Sánchez, Hugo 
Díaz, Pol Herranz, Éric Pon-

ce i Miquel Murcia.  Els esca-
pulats van fer un gran torneig 
guanyant el Monaco per 5-1, 
l’Onlus per 4-0, perdent da-
vant el Barça per 3-1, vencent 
Ticino per 6-2, Brasil per 5-1 
i guanyant finalment Sarrabus 
per 3-1. 
 En tractar-se d’un 
format de lligueta, la derro-
ta davant el Barça va deixar 
l’Europa en el segon lloc final. 
Els golejadors de l’Europa-
ACIDH en aquest torneig 
van ser: Miquel Murcia (7 
gols), Paula Puente (6), Pol 

Herranz i Hugo Díaz (3), Jor-
di Sánchez i Éric Ponce (2) i 
Martina Cruz (1).
 L’equip gracienc, al 
marge de rebre el títol de sub-
campió, va rebre també el pre-
mi a la millor portera, otorgat 
a Elisabeth Terol. 
 A més a més, al partit 
del 12 de desembre del primer 
equip masculí disputat al Nou 
Sardenya, l’equip de l’Europa - 
ACIDH va rebre un merescut 
homenatge de socis, sòcies i 
aficionats del club, rebent una 
gran ovació.

El torneig és un dels favorits 
de l’Europa. No en va ha alçat 
el títol de campió dus vegades 
(2016 i 2018) i ha acabat en 
les altres tres en el segon lloc. 
Aquestes són totes les partici-
pacions i palmarès escapulat 
al torneig ‘Cagliari No Limits’ 
en les 5 edicions jugades pels 
graciencs:

2016 · Campió
2017 · Finalista
2018 · Campió
2019 · Finalista
2021 · Subcampió 8

L’equip de futbol adaptat de l’Europa-ACIDH el dia del seu reconeixement a l’estadi el passat 12 de desembre

Vols gaudir de la cultura de la Vila de Gràcia
amb descomptes? No et perdis l’agenda web!

En els darrers mesos i des de 
l’Àrea Social del club, s’està arri-
bant a una sèrie d’acords amb 
entitats de la Vila que donen 
avantatges als socis i sòcies a 
l’hora d’adquirir entrades i po-
der assistir a diferents especta-
cles o esdevinements de caire 
cultural. 
 Per estar-ne al dia i no 
perdre’s cap d’aquestes ofertes, 
el CE Europa posa a disposició 
de socis i aficionats una agen-
da cultural, social i esportiva 

d’altres entitats i col·laboradors 
a la pàgina web on es poden 
trobar esdeveniments, especta-
cles i promocions culturals, so-
cials i esportives que poden ser 
d’interès on, en algunes d’elles -i 
com a tal s’especifica- s’ofereixen 
descomptes amb el carnet en vi-
gor de la temporada en curs del 
CE Europa.
 Aquest enllaç web es 
troba permanent a la portada 
principal, al bloc central-dret 
del visor de notícies.

Accés directe
des del mòbil
escanejant
aquest codi QR

Imatge d’una actuació al CAT (Centre Artesà Tradicionàrius)
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Les primeres escapulades

Xavier Vidal

Les pioneres del futbol a 
Catalunya i, per extensió, 

a tot l’estat, van ser les ‘Spa-
nish Girls’ que, de la mà de 
Paco Bru ( jugador, entrenador 
i seleccionador del combinat 
espanyol), van disputar di-
versos partits el 1914, en una 
època on tota la societat esta-
va pensada en masculí. L’any 
1922, l’Europa, amb l’impuls 
del president Matas, estava en 
ple creixement esportiu i so-
cial i es va fixar tot un seguit 
d’objectius, entre ells fundar 
una ‘secció femenina’.
Desconeixem a dia d’avui si 
aquest últim punt va arribar 
a ser una realitat de manera 
continuada, però la fotogra-
fia individual que acompanya 
aquest article és d’una noia 

que, per l’indumentària, con-
corda perfectament amb les 
dates i podria ser una primera 
prova d’una secció femenina. 
Cal dir que les informacions a 
la premsa de l’època sobre fut-
bol femení eren nul·les
 Amb l’arribada de la 
República, el 1931 es va tor-
nar a parlar de futbol feme-
ní. Va ser a València, quan es 
van crear el Levante, Atlético, 
España i València. Aquests 
equips, de vida curta, van jugar 
partits entre ells, però el 1932 
van organitzar una gira per la 
península per jugar amb al-
tres equips femenins. A l’estiu 
d’aquell any, en un reportatge 
aparegut al setmanari ‘Estam-
pa’, es va fer una entrevista a 
dues jugadores del València les 
quals, com a resposta a què es-
peraven amb més impaciència, 

van respondre que “jugar amb 
l’equip femení de l’Europa 
de Barcelona per guanyar-lo”.  
Després d'una intensa recerca, 
hem sabut que aquest partit 
es va disputar en una plaça de 
toros de Barcelona, però no 
en sabem ni data, ni resultat, 
ni alineació. De totes mane-
res, aquesta és, de moment, la 
primera referència que tenim 
de futbol femení gracienc i no 
tornarem a trobar-ne una altra 
fins el 2001, quan l'Europa en 
va crear l'actual equip.
 Enguany, cent anys 
després dels propòsits del pre-
sident Matas, el futbol femení 
està plenament consolidat. No 
obstant, als anys 20 del segle 
passat no tot va ser futbol. El 
bàsquet, esport del qual l'Eu-
ropa n'és pioner a l'Estat, tam-
bé va ser un esport amb prota-

gonisme femení gracienc.
 L'any 1929 es va cele-
brar a Barcelona l'Exposició 
Universal. El Comitè Espor-
tiu va organitzar un torneig 
de bàsquet femení entre juny 
i juliol del 1930. Vuit equips, 
dividits en dos grups: Club Fe-
mení d'Esports (A i B), Laietà 
SC, Patrie, UE Sants, Gimnàs 
Tiberghein, US Hospitalet i 
CE Europa. L'Europa va que-
dar en tercer lloc i el Club Fe-
mení d’Esports 'B' va ser-ne el 
campió. Algunes d'aquestes 
pioneres de l'esport femení 
escapulat van ser: Maria Llu-
ïsa Dorado, Dolors Martínez, 
Maria Navarro, Josefa Roca i 
Àngels Martínez. Malaurada-
ment, i com tots sabem, aquest 
inicipent esport femení es va 
veure dràsticament tallat amb 
la dictadura franquista 8

La primera 
presència de la
dona en l’esport
europeista data
de fa 100 anys,
en l’era daurada

del club

Se sap que
almenys un equip
femení de bàsquet 

va disputar
diversos partits

amistosos

La Guerra Civil
i la posterior

dictadura
van amagar
la dona dins

el món de l’esport
i va impedir
una evolució

social

Sobre aquestes línies, les pioneres del bàsquet. A la imatge inferior, una jugadora anònima vestida de futbol als anys 20
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