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Una primera volta de somni!

Xavi de la Ossa

“Amb l’empat a la saca 
l’Europa ha tret forces de 

sota les pedres i ha pressionat 
de valent el Barcelona. En una 
d’aquestes accions, una falta a 
la frontal tirada per Neus que 
s’ha colat per l’escaire ha fet 
esclatar les gracienques, que 
minuts més tard han pogut 
celebrar una victòria plena 
d’èpica per començar la tem-
porada”...
 Han passat cinc mesos 
des d’aquella primera jornada 
de lliga a la Ciutat Esportiva 
Joan Gamper. Una volta sen-
cera en què el Juvenil A feme-
ní de l’Europa s’ha convertit 
en l’únic equip de la Preferent 

que no ha perdut cap partit a 
la primera volta del campio-
nat. Tenint en compte que da-
vant hi ha grans marques com 
el mateix Barcelona, Espanyol 
o Damm -entre d’altres- la fita 
és considerable.
 No ha estat gens fà-
cil. De les onze victòries que 
ha sumat l’equip, set han estat 
per un gol de diferència. Tot i 
els bons resultats, va costar ar-
rencar al tractar-se d’un equip 
amb deu futbolistes d’altres 
equips i dues del Juvenil B. 
 No obstant això, el 
treball sobre la gespa ha donat 
els seus fruits i la plantilla s’ha 
anat construint fins a arribar 
a formar un bloc molt sòlid i 
competitiu.

 Setze partits després i 
contra un Barcelona amb qui 
havien començat sommiant va 
arribar la primera derrota de 
la temporada. A la banqueta 
visitant en Pablo Tramullas, 
extècnic de la casa, va guanyar 
la partida a Nany Haces en un 
matx amb un ritme molt alt i 
on l’Europa va rebre més càs-
tig pel que es va veure al ter-
reny de joc.
 En el moment d’es-
criure aquestes línies les es-
capulades venen de caure al 
camp del Girona (1-0) en un 
d’aquells partits on l’equip 
va fer moltes coses bé, però 
no va ser efectiu a l’hora de 
generar ocasions de cara a 
porteria. Una derrota doloro-

sa per ineseprada que ha fet 
que l’Europa sigui ara tercer 
classificat per darrere de FC 
Barcelona i RCD Espanyol i 
amb la Damm pressionant les 
esquenes i amb un partit enca-
ra per disputar.
 Són dues derrotes en 
els últims tres partits que no 
esborren un tram de tempo-
rada a un nivell excepcional i 
que de ben segur l’equip in-
tentarà allargar en una segona 
volta de campionat que tindrà 
estímuls interessants per fut-
bolistes que estan en forma-
ció. Com ha reconegut Nany 
Haces, primera entrenadora 
de la plantilla, en entrevistes 
oferides a la web del club, 
aquest Juvenil A femení és 

un equip preparat per millo-
rar en tant que les jugadores 
puguin algun pujar al Primer 
Equip, com és el cas de Sepha 
o la portera Anna. Guanyar en 
una categoria amb tant de ni-
vell sempre és complicat i més 
davant un líder, el Barcelona, 
que només ha deixat escapar 
els punts al primer partit da-
vant l’Europa i que des d’ales-
hores no coneix la derrota.
 Queda molta lliga en-
cara i de ben segur que l’equip 
no ha tocat sostre. Gràcies a 
la feina de les jugadores i d’un 
cos tècnic més que implicat en 
el futur del Primer Equip i en 
un futbol femení del club que, 
sens dubte, està en molt bo-
nes mans 

JUVENIL A FEMENÍ | Setze partits han trigat les escapulades a conèixer la derrota aquesta temporada

El debut d’Anna amb 
el Primer Equip

Anna Lucía Tan va debutar 
amb el Primer Equip de l’Eu-
ropa en el partit de la jornada 
16 davant la Fontsanta-Fatjó.
 La portera escapula-
da va disputar els 90 minuts 
en la victòria (6-0) davant la 
Fontsanta. Formada a les ca-
tegories inferiors del club, la 
portera ha disputat cinc tem-
porades a la Vila (tres en la 

primera etapa i dos a la se-
gona) i és una de les jugado-
res importants de la planti-
lla del Juvenil A femení que 
ocupa la segona posició a la 
categoria Preferent. 
 Amb Nany Haces 
a la banqueta de l’equip ha 
disputat 12 partits com a ti-
tular i ha deixat la porteria a 
zero en tres ocasions.

Celebrant el triomf al primer partit de lliga al camp del Barça
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Les responsables de l’èxit són elles
Nany Haces

Pili Porta

Elba de VegaPili Porta és la segona capitana del 
Primer Equip femení de l’Europa 
i suma més d’un centenar de par-
tits amb la samarreta escapulada. 
Nou temporades duu al Nou Sar-
denya deixant mostres de la mà-
gia amb la pilota als peus.
 A més de la seva feina 
dins el terreny de joc, la de Linyo-
la suma el seu tercer any a les ban-
quetes. És la segona entrenadora 
d’aquest Juvenil A femení. 
 Més enllà de la part de 
metodologia i entrenament, la 
seva fi gura és clau per l’equip i per 
Nany Haces a la parcel·la tècnica. 

Passió i coneixement a parts 
iguals, Nany Haces és la cara visi-
ble d’un equip fet a la seva mida. 
L’exfutbolista de la primera plan-
tilla femenina (55 partits) compa-
ginava la banqueta amb la gespa 
i ara ho fa amb la coordinació de 
l’estructura femenina del club. 
 Cinc temporades diri-
gint el Juvenil A femení i per la 
seva pissarra han passat jugado-
res que ara són importants a la 
Primera Nacional com Núria, 
Carla, Coral i Peque i d’altres 
que tenen protagonisme creixent 
com Sepha.

Elba de Vega suma la seva sego-
na temporada a l’Europa. L’any 
passat formava part del cos tècnic 
del Primer Equip femení com a 
segona entrenadora amb Fran 
Güells a la banqueta.
 Amb el canvi d’efectius 
al capdavant del femení, de Vega 
va passar a formar part del Juve-
nil A femení on s’encarrega de la 
preparació física de les futbolistes 
conjuntament amb Judith Acedo.
 Durant els partits tam-
bé és habitual veure-la activa a la 
banda donant un cop de mà a les 
dues primeres entrenadores.

Els més veterans recordaran una 
futbolista de molta qualitat. De 
curt va passar per Barça i Levante 
Las Planas, dos equips amb qui va 
jugar a la Primera Divisió i va aca-
bar la seva carrera al Santfeliuenc.
 Un cop deixa els te-
rrenys de joc Judith Acedo no 
es desvincula del futbol i en 
l’actualitat, i des de fa tres tem-
porades, és preparadora física del 
Juvenil A.
 En aquesta campanya 
i compartint tasca amb Elba de 
Vega han portat l’equip a compe-
tir de la manera notable més enllà 
dels conceptes tàctics.

Judith Acedo

Completen el 

cos tècnic....

Yannick 
Llagué

Encarregat de
material

Àlex
Rodríguez

Entrenador de 
porteres

L’únic cos tècnic

amb majoria 

de dones

16 equips completen el Grup 
1 de la Preferent Juvenil fe-
menina aquesta temporada i 
l’Europa és l’únic que comp-
ta amb un cos tècnic format, 
en la seva majoria, per dones. 
Totes elles demostrant cada 
dia que pot canviar el para-
digma.
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Els esports electrònics de l’Europa
entre al món de ‘League of Legends’

Redacció

Fa gairebé quatre anys, els es-
ports electrònics o ‘eSports’, 
com tothom els coneix, van 
entrar per la porta de l’Europa 
de forma molt discreta i enca-
ra amb molt desconeixement 
sobre aquesta realitat paral-
lela de la nostra societat, una 
realitat en especial de la gent 
més jove. Ara, l’àrea d’esports 
i jocs virtuals del CE Europa 
estrena la seva tercera secció 
iniciant-se dins el popular joc 
‘LOL’.
 Els eSports escapu-
lats s’endinsen encara més als 
videojocs competitius amb 
l’estrena de la secció de Le-
ague of  Legends, també co-
negut com ‘LOL’. Aquest és 
un lloc en línia conegut com 
a MOBA, on cinc jugadors 
han de treballar en equip per 

aconseguir trencar les torres 
i defenses del rival. Les par-
tides acostumen a durar mitja 
hora i són molt frenètiques. 
Cada jugador ha d’escollir un 
personatge o campió d’entre 
més de 150 disponibles, cada 
un d’ells amb habilitats úni-
ques. 
 Els graciencs, que 
ja han iniciat el seu camí en 
aquesta modalitat, competei-
xen a la lliga Òmnium de Ga-
mesports Lleida, lliga que es 
pot seguir cada dimarts i di-
jous per la nit comentada en 
tot moment en català i amb la 
nostra llengua com a principal 
protagonista d’aquesta.
 Creant questa nova 
secció, l’Europa dona un pas 
endavant cap a la diversificació 
de la seva àrea d’esports virtu-
als, més encara des que el club 
escapulat ha incorporat un 

‘coach’, Álvaro Almarza, pel 
videojoc competitiu de Riot 
Games. El nou fitxatge s’en-
carrega de diverses funcions 
per a garantir bons resultats i 
millora de l’equip. ‘Xynorris’, 
com se’l coneix virtualment, 
programa els entrenaments de 
l’equip i també dirigeix els ju-
gadors abans, durant i després 
de les partides, tot corregint 
errors i analitzant els rivals. A 

finals de setmana es realitza 
un informe sobre la situació 
de l’equip per comentar-ne 
el rendiment entre el mateix 
Xynorris, els jugadors i Beltry, 
el mànager general.
 L’Àlvaro té forma-
ció acadèmica específica en 
eSports i l’Europa és el seu 
primer equip oficial en els 
esports electrònics. Esperem 
que ens dugui sor! 

EXPANSIÓ | El club no para de fer més gran la seva secció virtual

Tres modalitats
esportives

i competitives
reuneix ja

l’àrea d’esports
virtuals del club:
futbol, bàsquet

i ‘League of
Legends’.
Un ascens

meteòric que
encara no té

sostre conegut
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MARIA ABAD
Jugadora del Primer Equip femení i dietista-nutricionista / Instagram: @masnutricionista

Quantes fruites i verdures hauria de menjar al dia?
Un estudi recent publicat a la revista científi ca ‘Circula-
tion’ ha analitzat dades de més de cent mil participants 
i mostra que un major consum de fruita s’associa a 
una menor mortalitat, amb un 12% menys risc de 
mortalitat per malaltia cardiovascular, un 10% menys 
per càncer i un 35% menys per patologia respiratòria. 
Tot i així, aquesta relació no és lineal. Tal com podeu 
veure a la gràfi ca, la ingesta de 5 peces de fruita o ver-
dura al dia s’associa amb el menor risc de mortalitat 
general, però ingestes superiors no aporten benefi -
cis addicionals. A més, els resultats tenen els majors 
benefi cis amb una combinació de 2 peces de fruita 
i 3 de verdura diàries. Aquests resultats concorden a 
l’analitzar 24 estudis publicats anteriorment a la litera-
tura científi ca.

Quin tipus de fruita i verdura és el més aconsellable?
Aquest estudi també va analitzar si aquesta reducció 
del risc de la mortalitat depenia del tipus de fruita i ver-
dura consumides. Els resultats mosten que la majoria 
de fruites i verdures de fulla verda i riques en vitamina 
C i A (taronges, pastanagues, kiwis, bròquils, carxofes, 
espàrrecs…) s’associa amb menys risc de mortalitat. 
D’altra banda, la ingesta de sucs de fruites, vegetals rics 
en midó (com els pèsols, blat de moro, patata…) i els 
sucs de fruites no s’associa amb aquests benefi cis.

Com he de cuinar les verdures?
La manipulació de les fruites i verdures a la cuina serà 
clau, ja que les seves vitamines i antioxidants es poden 
perdre amb molta facilitat. Són molècules molt sensi-
bles a l’oxigen, a la llum i altes temperatures. Aquí us 
deixo alguns consells per cuinar aquests aliments:

-Quan bullim la verdura, les vitamines s’alliberen cap a 

l’aigua de cocció i es perden. Per això es recomana 
coure les hortalisses amb poca aigua, i aprofi tar l’aigua 
de cocció per fer brous. Una altra bona opció seria 
coure-les al vapor.

-Eviteu en la mesura del possible saltejar les verdures a 
temperatures molt altes, perquè llavors el contingut en 
vitamines es veurà notablement reduït. És molt millor 
si les cuineu a foc lent.

-La pell de les fruites i verdures solen tenir un alt 
contingut en fi bra i vitamines, per això us aconsello 
menjar-les amb pell sempre que sigui possible. Això 
sí, renteu-les bé i intenteu que siguin d’origen ecològic!

-Si feu un suc de fruites, intenteu consumir-lo tan 
aviat com sigui possible perquè les vitamines no en-
trin en contacte amb l’oxigen i eviteu exposar-lo a la 
llum solar!

El consum de fruita i verdura

El 2017 es va estrenar el documental “Over the Límit”, 
dirigit per Marta Prus, i que ara es pot veure en algunes 
plataformes de subscripció. En aquest s’explica, amb 
imatges reals dels seus entrenaments i competicions, 
la història de Margarita Mamun, gimnasta russa que va 
guanyar l’or en els Jocs Olímpics de Rio 2016. 
El documental mostra el procés de preparació d’aquesta 
gimnasta per aquests Jocs i les veritables barbaritats que 
rep dia rere dia per part d’Irina Viner, seleccionadora de 
l’equip nacional rus i fi gura molt coneguda per totes les 
persones afi cionades a aquest esport. Rita Mamun aguan-
ta i supera cada dia situacions de gran estrès, acompanya-
da en tot moment de la seva entrenadora, la campiona del 
món Amina Zaripova.
Mamun té 20 anys i no passa pel seu millor moment per-
sonal. Irina Viner dirigeix cap a l’esportista frases com: 
“ets una atleta, no un ésser humà”, “no guardis forces, 
que no et moriràs” o “cal entrenar-la com a un gos”. A 

més a més, utilitza la malaltia del seu pare, que 
mor dos dies després del retorn de la seva fi lla 
amb la medalla d’or a Rússia, per aconseguir 
el màxim rendiment i expressivitat de la gim-

nasta.

Aquest documental no deixa indiferent a ningú, i les re-
accions són totalment oposades. Aquestes són algunes 
de les refl exions que han fet entrenadores i gimnastes 
espanyoles amb bons resultats a nivell nacional: “Si sem-
pre t’entrenen d’aquesta manera, acabes deprimida i sen-
se ganes. Jo crec que ho deixaria “(Gimnasta, 16 anys). 
“Aquesta senyora (fent referència a Irina Viner), no me-
reix cap respecte. Mai tractaria d’aquesta manera a cap de 
les meves gimnastes “(Entrenadora, 42 anys). “No sé si 
els seus mètodes són els més adequats, però està clar que 
funcionen” (Entrenadora, 34 anys). “Per guanyar has de 
patir i aguantar tot. Quan em tracten malament, milloro 
més “(Gimnasta, 15 anys).

Com veieu, el documental, que expressa la realitat de les 

gimnastes russes, pot infl uir de diferents maneres sobre 
les gimnastes i entrenadores que ho viuen. S’hauria en-
trenar així a les gimnastes independentment del nivell al 
qual competeixen? Què passa després de la retirada de la 
competició? Reben les gimnastes suport sufi cient a nivell 
psicològic per afrontar les situacions estressants del seu 
esport? Fins on és lícit arribar per aconseguir una medalla 
olímpica? I el més important, anem més anllà i pensem 
que, tot això, també passa al món del futbol. Cal?.

Article publicat a la revista Fosbury

Més enllà del límit

MARIA HERNÁNDEZ
Psicòloga

Irina Viner

Font: Fissac
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La gestió física i emocional
d’una lesió de llarga durada

Àngel Garreta

Dani Pérez és jugador del 
Juvenil D europeista. 

Desafortunadament, el jove 
jugador es va lesionar als lliga-
ments i es perdrà poder estar 
sobre els terrenys de joc du-
rant una bona temporada. Els 
seus companys van desitjar-li 
ànims amb una pancarta que 
van desplegar en el partit que 
els va enfrontar  a la Penya 
Anguera al Camp de l’Àliga i 
que els graciencs van guanyar 
per 2-0.
 Els futbolistes afec-
tats per greus lesions reben 

un cop moral molt dur quan 
aquest fet té lloc. Des del punt 
de vista mèdic, com ajuden els 
fisioterapeutes a dur el més bé 
possible la recuperació? 
 Hem parlat amb les 
fisioterapeutes del club Maria 
Soler i Mar Del Val. Elles ens 
comenten que “quan ens ve 
un jugador amb una molès-
tia o, en aquest cas, una lesió 
greu, com a fisioterapeutes el 
més important per a nosaltres 
és diagnosticar bé (i si cal, de-
rivar) i explicar al jugador què 
és el que té, que ho entengui 
i que sàpiga quin és el procés 
pel qual haurà de passar”. 

 Ambdues fisios ens 
admeten que “en alguns casos 
assumir-ho és el punt que més 
els hi costa a nivell psicològic. 
A partir d’aquí, consensuem 
un objectiu i comencem a 
treballar; l’objectiu principal, 
òbviament, és tornar a jugar  
el més aviat possible però 
també de forma segura per 
a la lesió. Igualment, a nivell 
terapèutic també ens hem de 
marcar fites més petites en 
funció de la disfunció (tornar 
a saltar, córrer, disminuir el 
dolor, aconseguir el rang de 
moviment adequat, etc.)”. En 
aquest sentit, l’equip de fisi-

oterapeutes del club treballa 
gradualment, començant per 
l’element més simple fins ar-
ribar al més específic a nivell 
de futbol com pot ser xutar o 
saltar.
 La Maria i la Mar ens 
comenten que “és important 
individualitzar cada tracta-
ment, donat que cada persona 
és un cas concret, i adaptar-nos 
a aquest tenint en compte la si-
tuació que se’ns presenti cada 
dia (dolor, estat d’ànim...).
Respecte a la part més psico-
lògica, sabem que en molts 
casos les coses no surten com 
plantegem i cada jugador/a 

és una persona completament 
diferent. És per això que ens 
hem d’anar adaptant a cada 
situació, parlar amb ells/es, 
ajudar-los en tot el que sigui 
possible i estigui a les nostres 
mans, escoltar-los, i per da-
munt de tot, tenir confiança 
amb ells perquè també se sen-
tin còmodes”.
 Molts factors ajuden a 
la recuperació física i mental 
dels futbolistes. L’aportació 
de l’equip de fisioterapeutes 
del club és essencial, però 
també el suport dels com-
panys d’equip i l’entorn més 
proper del jugador/a 

En lesions
de llarga durada,
sovint l’aspecte

psicològic és
igual d’important

a tractar que
l’aspecte físic

El suport dels
companys i
l’entorn del
jugador és

vital a nivell
mental

Els i les
fi sioterapeutes

del club són
també un

suport moral

ACOMPANYAMENT | Parlem amb els fi sios del club sobre com tractar una situació de gravetat

La plantilla del Juvenil D desitjant ànims al seu company Dani Pérez



8 Febrer 2022

Futbol Formatiu federat:
el gran pas competitiu
Us oferim a continuació una galeria d’imatges de di-
ferents equips federats de la nostra base formativa. La 
d’enguany torna a ser una temporada es podria dir ‘nor-
mal’ un cop estabilitzada la pandèmia de la Covid-19. 
En aquestes imatges, captades per les càmeres dels nos-
tres fotògrafs col·laboradors, hem volgut repassar dife-
rents moments competitius d’aquesta temporada, des 
dels més menuts fi ns a juvenils.

PREBENJAMÍ: Europa vs Cinc Copes

ALEVÍ FEMENÍ: Europa vs Can Fatjó

BENJAMÍ D: Europa vs Turó de la PeiraALEVÍ B: Europa vs Sant Just

INFANTIL A FEMENÍ: Europa vs Reus ALEVÍ G: Europa vs Júpiter

BENJAMÍ E: Europa vs Badalona

BENJAMÍ A: Europa vs Espanyol
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INFANTIL B FEMENÏ: Europa vs Cornellà CADET B: Europa vs Viaró

INFANTIL A: Europa vs Fundació Grama

JUVENIL C: Europa vs OlotJUVENIL B: Europa vs Damm
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La colla escapulada iniciarà 
el seu recorregut a les 10 del 
matí del dijous 3 de març par-
tint des de l’Estadi Nou Sar-
denya per acabar passant per 
diferents punts del seu barri i 
de la Vila de Gràcia, amb re-
torn al mateix punt de sorti-
da pels volts de dos quarts de 
dues. Els romeus i romeves 
de la colla es posaran en mar-
xa per la cantonada entre Pau 
Alsina i Camèlies en direcció 
Sardenya avall per a després 

seguir pel següent recorre-
gut: Providència, Alegre de 
Dalt, Pi i Margall, Escorial, 
Travessera de Gràcia, Passat-
ge Nogués, Taxdirt, Pau Al-
sina, Encarnació, Joan Blan-
ques, Rabassa, Providència, 
Biada, Torrent de l’Olla, Di-
luvi, Plaça de la Vila, Goya, 
Gran de Gràcia, Montseny, 
Perla, Sant Lluís, Escorial i 
de nou al Nou Sardenya. Al 
vespre, baixada per Gran de 
Gràcia a les vuit.
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Sant Medir torna al carrer
AMB LA GENT | La dolça festa tornarà a passejar per carrers i places dos anys després

Àngel Garreta

Parlar de Sant Medir és 
fer-ho d’una de les tradi-

cions més arrelades a la Vila 
de Gràcia. L’Europa, mit-
jançant la seva pròpia colla, 
la d’Els Ben Plantats, sortirà 

enguany al carrer a celebrar la 
dolça festa del 3 de març des-
prés de no poder-ho fer ningú 
el 2021 per la pandèmia de la 
Covid-19.
 La d’enguany serà 
l’edició del retrobament amb 
altres colles pel carrer al matí 

i el seguici del vespre, on des-
filaran juntes Gran de Gràcia 
avall, si bé no totes les colles 
sortiran en l’edició d’enguany, 
doncs algunes encara es veuen 
condicionades per una pan-
dèmia que ha afectat social i 
econòmicament a tothom 

Recorregut d’Els Ben Plantats
durant el matí del 3 de març

Un llibret amb tota la informació

Com cada any, al portal web 
oficial del club (ceeuropa.cat) 
trobareu un llibret en PDF 
on podreu consultar tot allò 
referent amb Sant Medir i la 
colla d’Els Ben Plantats: qui 
la forma com a romeus i ro-

meves, el recorregut de Sant 
Medir, informació històrica, 
cartes de salutació al lector i 
diferents imatges d’aquests 
darrers anys pels carrers de 
Gràcia durant la dolça festa 
del 3 de març.

El capità gracienc Àlex Cano,
pregoner de l’edició 2022

Sant Medir tindrà enguany 
més color europeista que 
mai. No només perquè el 
club disposa d’una colla de 
romeus i romeves que sor-
tirà a repartir caramels com 
és tradició, sinó perquè en-
guany el pregoner també és 
de l’Europa!
 Aquest honor, un 
dels més grans pregons que 
es poden fer a Gràcia, ha re-

caigut en l’edició d’enguany 
en el capità de la primera 
plantilla masculina del club, 
Àlex Cano.
 El 20 de febrer, a les 
12:45, el capità sortirà al bal-
có de la Plaça de la Vila de 
Gràcia per a fer història, do-
nat que serà el primer juga-
dor del club en fer un pregó 
d’aquestes característiques i 
en un lloc simbòlic.

Els Ben Plantats al Sant Medir 2020
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Gallardo: “a Segona RFEF cal ser
un porter reactiu i dominar la pressió”

David Gallardo
destaca els
perfi ls ben
diferents

dels porters
de la primera
plantilla, fet

que dona molta
més capacitat
de recursos
sota pals en
funció del
partit i el

rival de torn

El joc aeri
és el principal

factor a controlar
en una categoria
tan física i tàctica

com és la
Segona RFEF

PREPARADOR DE PORTERS | Parlem amb l’encarregat d’entrenar Sergio i Troya al Primer Equip masculí

Àngel Garreta

La porteria de la primera 
plantilla gracienca a Se-

gona RFEF està protegida en-
guany per Sergio Fernández i 
David Troya. L’encarregat de 
tenir-los a punt física i tècni-
cament és David Gallardo, qui 
enguany s’estrena a l’staff  tèc-
nic com a preparador de por-
ters de l’equip gracienc.
 Nascut a Granollers 
el 1987, Gallardo es va formar 
com a porter a la base del Gra-
nollers, Espanyol i Barcelona 
per a, posteriorment, militar en 
equips de la territorial catalana 
fi ns als 30 anys. Grau superior 
en Animació d’Activitats Físi-
ques i Esportives, és també en-

trenador UEFA B i entrenador 
de porters UEFA C.

David, què et duu a ser entre-
nador de porters?
Tota la vida he jugat de por-
ter, des dels 7 anys fins als 30, 
que ho vaig deixar per mar-
xar a treballar a l’estranger. 
M’apassiona entrenar porters, 
preparar les sessions, analitzar 
l’equip i el porter rival, estar 
en constant formació i dedi-
car-hi les hores que faci falta. 
És un sentiment difícil d’ex-
plicar (riu). 

Com arribes a l’Europa?
Gràcies al director esportiu de 
l’acadèmia on actualment tre-
ballo (Jordi Solleone) i sobre-

tot a David Vilajoana, que em 
va donar l’oportunitat donada 
la marxa de l’entrenador de 
porters que hi havia.

Com és una rutina d’entrena-
ment de porters a l’Europa?
A l'inici de la setmana ens 
reunim el cos tècnic i la pla-
nifiquem. Durant tota la set-
mana anem fent reunions per 
ultimar detalls. Els dilluns hi 
ha un treball compensatori 
amb el grup de jugadors que 
han jugat menys de 60 minuts 
mentre els altres fan recupe-
ració. El dimarts es descansa i 
el dimecres hi ha una primera 
part de força amb mi o amb 
el grup i després una part es-
pecífica ja amb mi per passar 

a situacions reduïdes de grup. 
Aquest dia també fem anàlisi 
de vídeo del proper rival. Els 
dijous la major part de l'entre-
nament la fan amb el grup per 
a aspectes tàctics i divendres 
s'entrenen les finalitzacions i 
partits en poc espai.

En pocs clubs es veu que en 
una mateixa temporada ju-
guin regularment tots dos 
porters...
Tant Sergio com David te-
nen un gran nivell i això ens 
permet que hagin jugat fins 
fa poc els mateixos partits ca-
dascú. Segons el rival i el pla 
de partit això ens dona dife-
rents opcions. Són molt disci-
plinats i professionals.

Quines feines es fan en con-
junt amb el grup i quina per 
separat?
Normalment sempre hi ha 
una primera part amb mi 
d’entre 20 i 40 minuts, depe-
nent de la setmana. Després 
s’incorporen amb el grup. 
Amb mi fan situacions tècni-
ques i tàctiques que demanda 
la competició i situacions que 
pot crear-nos el rival de torn.

Quines característiques cal 
potenciar de cada porter?
Són perfils diferents amb un 
gran nivell. És important sa-
ber les condicions que es do-
nen en aquesta categoria, en la 
qual molts duels es decideixen 
en accions a pilota aturada o 
de centrada-rematada.

Cal dominar el joc aeri i deci-
dir bé. A Segona RFEF cal ser 
un porter reactiu i dominar la 
pressió. En aquest sentit els 
dos porters que tenim ens 
aporten coses molt bones.

Segueixes l’evolució dels di-
ferents porters de la base de 
l’Europa?
Sí, vaig mirant els resultats i, 
sempre que puc, arribo una 
mica abans dels nostres en-
trenaments del Primer Equip 
per veure’ls entrenar. Tinc 
bona relació amb l’Àlex, l’ac-
tual preparador de porters de 
la base masculina i femenina. 
Cada setmana parlem dels 
partits i entrenaments dels 
porters 

Gallardo entrenant els porters abans d’un Huesca B-Europa
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Albadalejo: “Hem de donar-ho tot
perquè la nostra afi ció ho mereix”

NOU TÈCNIC | Objectiu permanència

Els mitjans oficials del Club 
Esportiu Europa van entre-
vistar el tècnic en la seva ar-
ribada al Nou Sardenya.
 Al canal oficial del 
club a YouTube es pot veu-
re una entrevista exclusiva 
resumida en 3 minuts on 
Gerard Albadalejo expressa 
les seves idees mestres per 

intentar revertir la situació 
que viu actualment la pri-
mera plantilla gracienca. El 
nou entrenador dels escapu-
lats també es defineix com 
a míster i repassa la seva 
manera de veure el futbol i, 
en especial, la nova i com-
plicada categoria de Segona 
RFEF, hereva de la 2a B. 

El perfi l futbolístic del nou tècnic
i el seu estil de joc, a YouTube

À. G.

El nou tècnic del Primer 
Equip masculí del club 

acaba d’aterrar però té clar 
que l’equip té un deute amb la 
seva afició. 
 Per a Gerard Alba-
dalejo (Barcelona, 30 d’agost 
del 1983), el suport dels socis 
i aficionats del Nou Sardenya 
és un dels elements clau de 
l’intent de salvar la categoria 
i creu fermament que merei-
xen ser recompensats amb el 
màxim esforç possible inde-
pendentment dels resultats. 
“Hem de donar-ho tot perquè 
la nostra afició ho mereix”, 
comenta davant els micròfons 
després d’haver dirigit ja dos 
partits de lliga.
 El nou entrenador ha 
arribat amb una idea molt cla-
ra: tot èxit de recuperació de 
posicions a la taula classifica-
tòria passarà per mostrar-se 
sòlid al darrere. L’equip ha 
acusat aquesta temporada 
molta fragilitat en les arriba-
des a l’àrea dels equips rivals, 
que amb poc han obtingut 
molt botí en la majoria de 
partits. Per contra, a l’equip li 

costa moltes arribades al marc 
rival per a poder foradar la 
porteria.
 Malgrat patir dues 
derrotes en els dos partits de 
la ‘nova’ etapa, l’equip s’ha 
mostrat molt més sòlid al dar-
rere i ha merescut molt més 
premi davant Lleida i, especi-
alment, Espanyol B, partit que 
va tenir un cruel desenllaç al 
minut 94.
 Pel nou tècnic “hem 
de persistir, treballar i treba-
llar. No hem de pensar en la 
ratxa de derrotes que duem 
sinó que cada cop queda 
menys per donar-li la volta. 
Poques vegades es veu que 
una afició es desplaci tant a 
tots els equips. Només els hi 
podem donar les gràcies i as-
segurar-los que ens deixarem 
la vida per ells. Se que estan 
tristos per la situació i per les 
darreres derrotes. Des d’aquí 
els hi demano disculpes, però 
no defallirem. Cada vegada 
queda menys, però encara 
queda suficient com per sortir 
del pou”.
 Per a Albadalejo “la 
primera victòria que arribi 
serà clau. Ens servirà de punt 

de suport per seguir empen-
tant. Ens he de fer fots essen-
cialment al Nou Sardenya. Per 
a tot equip de la categoria, des 
de nosaltres fins al líder, que  
casa seva sigui un lloc on sen-
tir-se segur és clau”.
 Un factor que no 
acompanya al llarg d’aquesta 
temporada i tampoc en aquest 
tram del calendari són les le-
sions. En els dos darrers par-
tits l’equip ha perdut el capità 
Àlex Cano i a l’extrem David 
Jiménez, si bé les respectives 
lesions no són de llarga dura-
da i podran estar als terrenys 
de joc abans de finals de fe-
brer. Pel tècnic barceloní “és 
vital tenir el màxim d’efec-
tius disponibles per afrontar 
el tram decisiu del calendari. 
Ens necessitem tots per bus-
car d’assolir l’objectiu”.
 L’Europa afronta els 
darrers partits de la lliga on re-
brà a casa el Cerdanyola, Peña 
Deportiva, Huesca B i Nu-
mancia, Badalona i Ibiza i es 
desplaçarà als camps del Ter-
rassa, Ejea, Brea, Prat, For-
mentera, Andratx i Tarazona, 
tancant la lliga 2021/2022 
amb un duel fora de casa  

El nou ‘míster’ gracienc, Gerard Albadalejo
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MODEL PROPI | Competir sense mirar la classifi cació ni els resultats

El sistema de competició
de l’Escola de futbol

Àngel Garreta

Enguany l’Escola de futbol 
del club ha aplicat una 

nova metodologia que ja hem 
explicat en números anteriors 
de L’Escapvlat, tenint com 
una de les característiques un 
augment de la part competi-
tiva expressada des de la part 
més sana d’aquest concepte. 
Malgrat tot, es busca que en 
aquestes primeres edats els 
nens i nenes no es deixin dur 
només pel marcador dels par-
tits o la posició a la taula.
 D’aquesta manera, 

fi ns i tot la derrota surt premi-
ada amb punts. A l’Escola se 
sumen 5 punts per partit gua-
nyat, 3 punts per partit empa-
tat i 2 per partit perdut. A la 
classifi cació que s’actualitza 
entre setmana, no s’especifi -
quen els resultats del duel (el 
marcador no importa) ni tam-
poc s’ordena la classifi cació 
per ordre numèric per no evi-
denciar gràfi cament primers i 
últims de la taula.
 Aquest mètode és 
compartit a la lliga i la copa, 
les dues competicions internes 
de l’Escola. La lliga es troba 

ara en el seu tram fi nal. La 
darrera jornada es disputarà  el 
proper 12 de març. El cap de 
setmana immediatament pos-
terior ja començarà la com-
petició de copa, que es jugarà 
amb un sistema un xic diferent 
de la lliga.
La competició de copa dividi-
rà cada categoria en dos tro-
feus de copa: la meitat superi-
or de la taula classificatòria de 
la lliga entre ells i la part infe-
rior també entre ells. Compe-
tició més curta i més directa 
contra equips de teòric nivell 
similar.  

 En aquesta compe-
tició també hi entren en joc 
els penals. Els partits passen 
a ser de 18 minuts per part (i 
no 22 com a la lliga) per a do-
nar temps entre els diferents 
horaris i categories a llançar 
una tanda de penals que també 
puntuarà en paral·lel a la copa 
amb el mateix criteri de punts. 
Així doncs, hi haurà 5 punts 
per guanyar-la, 3 per empa-
tar-la i 2 per perdre-la.   
 Tot plegat per donar 
màxima emoció fi ns al fi nal de 
la temporada a la competició 
interna 

Com cada temporada, les 
famílies de l’Escola tenen 
tota la informació neces-
sària (reglament, sistema 
de competició, horaris, 
distribució d’equips, zones 
del camp, classificacions...) 
per a seguir el dia a dia de 
l’activitat escolar del club 
amb enllaç des del menú 
principal del portal.

Informació
i documentació
al web ofi cial

Malgrat buscar
que els més
menuts de la

casa aprenguin
a competir,

l’Escola no publica
els marcadors

fi nals dels partits
ni ordena la

classifi cació per
punts per tal

de centrar
l’atenció en
la formació

A la competició
de copa es juguen
dues competicions

paral·leles: els
partits i, en
fi nalitzar,

una lligueta
de tanda 
de penals
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Aquesta Champions la guanyem, Pedrito!

Redacció

No sempre es pot disputar 
una Champions, però 

ara en tenim l’oportunitat i hi 
estem totes convidades. Tenint 
com a protagonista al fi ll petit 
de l’exjugador escapulat Juan 
Pablo Amantini, la Champi-
ons for Pedrito és una campa-
nya pensada juntament amb el 
‘fusell’ Javi Sánchez per ajudar 
a en Pedro (Pedrito), que pa-
teix una malaltia molt mino-
ritària anomenada síndrome 
de Coffi n Siris, una discapa-
citat intel·lectual sindròmica 
d’origen genètic poc freqüent 

i caracteritzada per aplàsia o 
hipoplàsia de la falange distal 
o l’ungla del cinquè dit, retard 
psicomotor, trets facials tos-
cos i altres manifestacions clí-
niques variables.
 Aquesta acció té un 
objectiu clar: aconseguir di-
ners per fi nançar tot el neces-
sari per en Pedrito: alimenta-
ció, metges, teràpies i altres 
despeses, i poder adquirir un 
gos de la raça Australian Cob-
berdog, la millor per a teràpies 
i assistències. A més a més, es 
vol crear la Fundació Cham-
pions for Pedrito per ajudar 
molta més gent que pateix 

aquesta malaltia a banda del 
fi ll d’Amantini.
 Champions for Pedri-
to va començar amb la idea 
d’organitzar un partit solida-
ri amb totes les persones in-
teresades en posar el seu gra 
de sorra, però el projecte s’ha 
anat fent gran i ja pensen en 
un torneig, a més a més de 
preparar més iniciatives per 
a que la gran quantitat d’ofe-
riments que han rebut no es 
quedin en res.
 Intentar formar part 
de la solució és molt fàcil. Es 
poden fer donatius al compte 
corrent ES14 0182 8101 1302 

0002 7478 o  comprar una 
de les dessuadores que han 
preparat a través de la web 
championsforpedrito.org. A 
més a més, també es pot pre-
reservar una entrada pel partit 
benèfi c que estan organitzant. 
La informació actualitzada es 
troba al compte de Twitter 
@Champions4Pedro
 La lluita per tirar en-
davant aquesta iniciativa és 
també la nostra, i per això des 
del Club Esportiu Europa do-
nem tot el suport i ja hem po-
sat a disposició de Champions 
for Pedrito tot allò que neces-
sitin.  Ens en sortirem! 

Una campanya
solidària està
unint tots els

clubs, jugadors
i estaments

del futbol català

El fi ll de 
l’exjugador
europeista
Juan Pablo
Amantini

pateix una
malaltia

anomenada
síndrome de
Coffi n Siris
i necessita

un gos
terapèutic

El CE Europa
s’ha posat

a disposició
d’aquesta causa

i del partit
solidari que

es jugarà

Redacció

La d’enguany és la segona 
temporada de la refunda-

da secció de Futbol Sala del 
club, iniciativa que es va po-
sar en marxa l’estiu del 2020. 
 La tònica general a 
destacar en la present tempo-
rada és l’adaptació de tots els 
equips a la competició fede-
rada dins la Federació Cata-
lana de Futbol (FCF). L’any 
anterior, l’inicial de la secció, 
es va competir només al Con-
sell Escolar.  
 A destacar el bon 
paper del Sènior A, en molt 
bona dinàmica de resultats. 
L’equip confia en l’estil de 
joc i hi ha jugadors amb po-
tencial per donar una alegria 
a final de temporada. Caldrà 
seguir amb la regularitat i no 
perdre punts amb els rivals 
directes, però en general viu 
una molt bona estrena.

Al Sènior B li ha costat trobar 
la primera victòria. L’equip és 
jove i té indiscutibles ganes. 
Després de perdre partits per 
falta de concentració, fa pin-
ta que es comença a agafar el 
ritme a la lliga arriba el segon 
tram de la competició.
 Entre els equips base 
es busca implementar l’ac-
titud competitiva i un estil 
de joc semblant. En aquest 
sentit, ha faltat regularitat 
en el joc, esquema en què se 
segueix treballant. El Juvenil 
A ha demostrat que és capaç 
de competir al màxim nivell i 
ha començat a madurar com 
equip. El treball és molt bo 
i segur que acabaran donant 
molt rendiment. Fins a 3 ju-
gadors han debutat ja amb els 
equips sènior.
 Per la seva banda, el 
Juvenil B és un equip gaire-
bé de primer any i que mai 
havia competit abans. Tot i 

perdre la majoria dels partits, 
no deixa d’aprendre i compe-
tir contra tots els rivals de la 
lliga. Pel que fa al Cadet A, ha 
demostrat ser una pinya molt 
unida. Falta trobar un punt 
d’equilibri i demostrar-ho en 
aquest nou any. L’objectiu 
és clar i els jugadors creuen 
en ell. Fins a dos jugadors 
d’aquest equip han pujat ja a 
jugar amb el Juvenil A al llarg 
de la temporada.
 A nivell tècnic cal 
destacar el compromís i tre-
ball de cada entrenador amb 
el seu respectiu equip. Un pri-
mer any a la FCF no és gens 
fàcil amb equips pràctica-
ment nous. El sacrifici de tots 
i les ganes per aquest projecte 
escapulat ajudarà, sens dubte, 
a formar jugadors que des-
taquin pels valors del club i 
amb ganes de seguir creixent 
com a practicants del futbol 
sala 

El Futbol Sala del club s’adapta en el pas
de la competició escolar a la de la FCF

Amantini (esquerra) i Javi Sánchez

Un partit del Juvenil A d’enguany

La plantilla del Sènior B
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La història dels ‘Calaveras’ (I)
Xavier Vidal

Els nens i joves de la dèca-
da dels anys 20 del segle 

passat van ser pioners en tenir 
ídols esportius. L’esport s’ha-
via convertit en aquells anys 
en un fenòmen de masses i els 
més petits, òbviament, volien 
emular aquelles estrelles es-
portives de les quals tant en 
parlaven els diaris i les publi-
cacions de l’època. 
 Tot i que abans ja 
s’havien celebrat competici-
ons infantils de futbol, cap a 
l’any 1924 l’Europa va crear 
el que, en paraules d’avui dia, 
es diria  ‘Escola de futbol’. 
Aquesta escola s’organitzava 
en tota una sèrie d’equips de 
nens amb noms ben curiosos. 
Així, trobem noms singulars 
com el Calaveras, Olímpics, 
Dandys, Petits Matistes, Spar-
ta o Sporting entre altres. 
 Pel que fa al sistema 
de competició, no n’hi havia 
cap de reglat i es disputaven 
partits amistosos entre in-
fantils d’altres clubs. Moltes 
vegades aquests petits esca-
pulats jugaven just abans dels 
partits del Primer Equip, fent  
les delícies dels espectadors 
que hi acudien. 
 De tots els equips 
abans citats, el que va acon-
seguir tenir molta fama i una 
gran qualitat futbolística va 
ser l’equip anomenat Cala-
veras, que de la mà d’Ama-
deo Cartes, que actuava com 
a delegat/entrenador, el va 
convertir en un referent del 
futbol infantil a Catalunya. 
Cartes, que anys després es-
devindria entrenador del Pri-

mer Equip,  tenia el seus dos 
fills com a integrants d’aques-
ta plantilla.
 L’equip de la tempo-
rada 1924/1925 del Calaveras 
estava formada pel següents 
futbolistes: a la porteria, Je-
rez. A la defensa, Mas, Paré 
i Portillo. Al mig del camp, 
Cartes I, Gonzalvo, Cartes II 
i Serra. A la davantera, Blan-
co, Planell, Vallet, Illa, Sant-
pere, Bello, Busquets i Díaz.  
 Els resultats del Ca-
laveras van ser realment es-
pectaculars: dels 26 partits 
dels quals tenim constància 
documentada, només en van 
perdre dos; van fer cinc em-
pats i van aconseguir fins a 
dinou victòries. D’aquestes 

victòries, moltes amb espec-
taculars golejades, com per 
exemple l’encontre contra el 
CD Victòria, que els Calave-
ras van guanyar per 7 a 0... ju-
gant només amb 10 jugadors.  
En total van marcar 95 gols  i 
només 17 en contra. 
 Tots aquests números 
i l’espectacularitat dels resul-
tats i del joc del Calaveras va 
ser vist amb ràbia pels contra-
ris, que van començar a utilit-
zar en molts casos la violèn-
cia per aturar els nostres joves 
talents europeistes. En aquest 
sentit, i tip del joc brut i vi-
olent dels contraris, Amadeo 
Cartes va escriure una carta 
a ‘El Mundo Deportivo’, on 
es lamentava que en els dar-

rers partits l’equip havia sor-
tit amb 3 jugadors lesionats, 
un d’ells amb un trau al cap, 
i demanava que els directius 
contraris frenessin aquestes 
conductes salvatges dels seus 
jugadors, que eren més pròpi-
es de la guerra del RIF que no 
pas d’un partit de futbol de 
joves jugadors.

Francesc Cifré
va ser un jove
integrant de
l’equip dels
Calaveras.

Curiosament,
va acabar jugar
al Primer Equip
i, anys després,

va acabar
dirigint la

primera plantilla
de l’equip

escapulat ja
com a tècnic

Com a curiositat
d’aquest equip
tan singular,

les samarretes
de l’equip
duien el

pertinent escut
ofi cial del club

a un costat
i, en honor
al seu nom,

una calavera
a l’altre

Aquesta comparació amb el 
conflicte bèl·lic que l’Estat 
espanyol lliurava en aquells 
moments  al nord d’Àfrica, 
tindrà en el futur de la famí-
lia Cartes una especial con-
notació macabra. Això, però, 
ho explicarem en una segona 
part de l’equip que va fer les 
delícies dels europeistes 

Retalls dels ‘Calaveras’ i el RIF que va confeccionar Amadeo Cartes. A sota, l’equip.
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