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Patit i històric ascens a Sant Adrià!

Xavi de la Ossa

El futbol et dona mil opor-
tunitats per aconseguir 

les coses, però sempre és com-
plicat fer-ho a la primera. Que 
no va ser el partit més vistós 
de l’Europa aquesta tempora-
da és un fet, com també que 
l’equip va saber patir davant 
un molt bon conjunt com és el 
Sant Gabriel per sumar l’últim 
punt abans del primer objec-
tiu de la temporada, que era 
l’ascens de categoria. 
 El treball de tants 
mesos va acabar amb la festa 
a la gespa del José Luis Ruiz 
Casado en comunió amb una 
afició que ha estat a l’altura de 

les circumstàncies durant tot 
l’any i ha recolzat el Primer 
Equip femení fins a l’últim 
sospir i segur que ho farà fins  
que s’assoleixi el segon objec-
tiu.
 Tornant a dissabte, 
tocava patir davant un Sant 
Gabriel que també s’estava 
jugant l’ascens (via tercera 
plaça). L’encontre va seguir 
el guió habitual amb un ini-
ci molt intens on va variar el 
desenvolupament a causa de 
les blaves, que van avançar 
posicions a la vegada que les 
escapulades les van endarrerir 
per defensar l’empat. Les oca-
sions, arribades amb compta-
gotes, no van suposar en cap 

moment una sensació de perill 
real sobre la porteria de Laia. 
 Les locals tampoc van 
gaudir d’oportunitats mani-
festes encara que es van apro-
par a la porteria d’una Anna 
que va mostrar la seva versió 
més segura amb bones sorti-
des aèries per frustrar les lo-
cals en més d’una ocasió. En 
un context gens favorable pels 
seus interessos, l’Europa va 
gaudir d’una ocasió molt clara 
amb una centrada de Farreras 
per banda esquerra per An-
drea Porta, qui va arribar mas-
sa forçada a la rematada.
 El treball per intentar 
contrarestar el Sant Gabriel 
no va aturar-se, però els atacs 

no arribaven a bon port. Les 
de Sant Adrià també van tenir 
la seva ocasió per avançar-se 
mitjançant Ari Ramos, qui va 
creuar un xut des de l’esquerra 
que va marxar desviat.
 De nou, sortida in-
tensa del Sant Gabriel. Joan 
Bacardit va intentar moure 
l’equip amb l’entrada de fut-
bolistes, però la dinàmica no 
va canviar respecte del que 
havia estat la primera meitat. 
La bona pressió de les blaves 
va veure’s en disputa amb les 
arribades puntuals sense ma-
terialitzar de l’equip gracienc. 
La més clara va ser per Bové, 
quan en una acció d’Abad per 
l’esquerra va acabar sola da-

vant Laia i enviant la pilota 
fora per sobre el travesser.
 A mesura que avança-
va el matx, més convençut es-
tava l’Europa que l’empat era 
la millor alternativa. Deixant 
córrer el temps i patint per no 
encaixar, els cors es van aturar 
durant uns instants en un tir 
del Sant Gabriel a les acaba-
lles del partit que es va trobar 
amb una estirada providencial 
d’Anna. S’havia de defensar el 
córner amb tot i les europeis-
tes ho van fer abans d’escoltar 
el xiulet final i esclatar de bo-
geria sobre el Municipal José 
Luis Ruiz Casado amb l’afició 
saltant al camp per celebrar 
una gesta històrica.8

CRÒNICA | L’Europa va sumar el punt que necessitava per aconseguir l’objectiu (0-0)

Pots reviure
l’ascens en vídeo
Escanejant el QR inferior
podeu reviure en vídeo la
tarda de l’ascens a Sant 
Adrià de Besòs.

Les jugadores celebren l’ascens amb l’afició escapulada

Les europeistes no van fallar al partit de l’ascens Sara celebra la consecució del primer objectiu
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Les reaccions de les protagonistes
Joan Bacardit

Andrea Porta

“Portem set mesos treballant 
molt dur. Ens ho mereixem més 
que ningú. Només nosaltres 
sabem tot el que hi ha hagut. 
Tothom ha posat molt de la seva 
part i això és el resultat d’un cú-
mul de moltes coses que han fet 
que avui puguem celebrar aquest 
ascens molt buscat. Hem treba-
llat tant que això és un premi”.
 “És un gran club i no te 
n’adones fins que estàs dintre. Els 
escapulats han donat un salt de 
qualitat a la secció i veure el camp 
com estava avui ha estat brutal. 
Ens ho hem guanyat”.

“Hem de fer bo l’empat perquè 
l’objectiu era ascendir. Ara ens 
queda guanyar la lliga”.
 “Avui semblava que ju-
guéssim al Nou Sardenya. Tenim 
la millor afició de la categoria 
amb diferència. Ens han acom-
panyat en dies de pluja, vent, sol i 
avui fins a Sant Adrià. Al final del 
partit s’ha vist que la cohesió amb 
ells és increïble”.
 “Quan l’àrbitra ha xiu-
lat el final m’han passat moltes 
coses pel cap. Tants anys aquí i 
per fi ho aconseguim. Ara només 
queda guanyar la lliga i ser encara 
més felices”.

Pili Porta

“Avui era un partit molt impor-
tant a nivell personal. Porto 9 
anys esperant aquest moment i 
tinc un cúmul d’emocions. Estic 
molt feliç per l’equip i també pel 
club”.
 “Estic emocionada 
perquè, com deia, esperava això 
fa molt. Sabíem que teníem les 
condicions per fer-ho i ho hem 
fet possible”.
 “És un somni fet re-
alitat per moltes jugadores de 
l’equip. Hi ha molta veterania i 
moltes jugadores que porten aqui 
molt de temps. Ara a pel campio-
nat de lliga”.

Farreras

“Sento molt d’orgull. L’Europa a 
poc a poc ha anat canviant a mi-
llor. S’ha fet un equip que és un 
nucli, som un vestidor molt fort 
i això ha fet que arribem fins on 
estem. Això és conseqüència dels 
anys i de les jugadores que han 
passat i han anat perfeccionant 
el grup fins ara. Això és una feina 
que venen fent Andrea i Pili,  des 
de fa 9 anys, Moyano des de fa 5 i 
també la Júlia o jo. Som gent que 
portem temps i que hem anat 
perfilant el que és l’Europa, un 
equip en tota regla on no hi ha 
individualitats”

Nany Haces

“Estic emocionada perquè s’ho 
han currat des del juliol. Feina 
brutal. No us feu una idea de la 
feina del cos tècnic i el compro-
mís d’aquestes ties des d’estiu fins 
avui i pensant ara en acabar cam-
piones de lliga”.
 “L’èxit té un nom pro-
pi i és Joan Bacardit, una aposta 
segura que ens ha sorprès. S’ha 
guanyat la meva confiança i el cor 
d’un equip que està a mort amb 
ell, amb el projecte i amb un cos 
tècnic que han demostrat ser de 
categoria molt superior a la que 
estan ara mateix”.
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Les llegendes de l’Europa valoren la temporada!

Xavi de la Ossa

Si per alguna cosa és es-
pecial l’Europa és per les 

futbolistes que han vestit la 
samarreta escapulada al llarg 
de la breu història de la secció 
femenina del club. 20 anys do-
nen per moltes coses i també 
per veure passar grans jugado-
res pel Nou Sardenya. Dissab-
te a Sant Adrià del Besòs s’hi 
van reunir unes quantes lle-
gendes de l’Europa com Kaky, 
Eybis, Clara o Carla Bartolo-
mé i van poder veure de prop 
un ascens que d’alguna mane-
ra també els hi pertany a elles. 
Hem contactat amb algunes 
d’elles per tal que ens puguin 
valorar el que ha estat un as-
cens històric en tots els sen-
tits.
 Kaky, Teixi i Eybis 
sumen entre les tres més de 
500 partits amb l’escapulada. 
Totes elles han format part 
del creixement de l’Europa 
com a club i del futbol feme-
ní tant en l’àmbit català com 
nacional. El de dissabte va 
ser un ascens també emotiu 
per elles, que tenen gran part 
de responsabiliat del que va 

passar sobre la gespa del José 
Lluis Ruiz Casado. Les tres 
es mostren properes i la pre-
disposició és màxima a l’hora 
d’ajudar si del Primer Equip 
femení es tracta. Tant Kaky 
com Eybis van poder ser a la 
grada aquest cap de setmana, 
però no Teixi que, no obstant 
això, es manté informada a 
través dels perfils del club.
 “Hi ha jugadores que 
hem estat implicades molts 
anys i hem treballat pel club 
sense haver vist el resultat 
final. El que podem haver 
deixat nosaltres no és gran 
cosa perquè tot ha evolucio-
nat molt, però el que queda-
rà en els llibres de la història 
de l’Europa femení és el nom 
d’aquestes jugadores que han 
fet un gran treball i mereixen 
el reconeixement. S’ha de mi-
rar el present i en especial el 
futur de què pot arribar a ser 
un gran equip”, diu Teixi.
 La visió d’Eybis va 
en la mateixa línia i parla del 
punt d’inflexió que va suposar 
la temporada passada: “L’Eu-
ropa feia molt de temps que 
lluitava sense arribar a poten-
ciar tot el que podia donar 

com a equip. L’any passat ar-
riben a un punt d’inflexió i es 
va demanar un canvi gran que 
ajudés a fer el salt de nivell per 
poder rendir com ho han fet 
ara. S’ha de destacar sobretot 
el gran treball en la coordina-
ció del femení que ha fet pos-
sible que tot això passi”.
 “El nivell del futbol 
femení està creixent molt de 
pressa i t’has d’adaptar i anar 
pujant per no quedar enre-
re. Aquest ascens ens donarà 
l’oportunitat de créixer com a 
club, de sumar afició, d’atraure 
noves jugadores d’alt nivell i 
ser més competitives. Ens farà 
créixer des de la base perquè les 
més petites tindran referents 
dins el club, analitza Kaky.
 Kaky també ofereix el 
seu punt de vista sobre la co-
ordinació del femení de l’Eu-
ropa: “Es volen complir objec-
tius i muntar una estructura 
per poder fer salts de qualitat 
incidint en els petits detalls, 
que són molt importants. Do-
nar-li el control a una persona 
com la Nany Haces, entregada 
des de fa dècades al futbol fe-
mení, ha estat la cirereta del 
pastís” 8

Les llegendes celebren l’ascens amb les jugadores en actiu

Kaky

Eybis

Teixi
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L’últim ascens: de Preferent a Nacional el 2013
Xavi de la Ossa

La temporada 2011/2012 
va ser una decepció en 

clau escapulada. Amb Fredi 
Martín a la banqueta l’Eu-
ropa va descendir a la Prefe-
rent Catalana després de vuit 
campanyes consecutives a la 
Primera Nacional, aleshores 
Segona Divisió del futbol fe-
mení estatal.
 L’objectiu de la tem-
porada 2012/2013 era tornar 
al futbol estatal i, per aconse-
guir-lo, el club va contractar 
d’entrenador en Carlos Na-
vas, que s’estaria a la banque-
ta del Nou Sardenya fins a la 
temporada 2013/14. Aquell 
estiu les gracienques van 
poder mantenir la columna 
vertebral d’una plantilla amb 
grans noms com Teixi, Vane, 
Guiu, Llure, Eybis o Megu 
-entre d’altres-. També es va 
incorporar a una jove Cla-
ra Clemente, provinent de 
la base i que, amb només 14 
anys, va despuntar en la face-
ta golejadora, convertint-se 
amb els anys en un emblema 
del club.
 Tot i les expectatives, 
l’arrencada del campionat no 
va ser òptima en caure en el 
primer partit davant l’Espa-
nyol C al Nou Sardenya per 
un contundent 1-4. L’equip 
va salvar, però, aquest cop 
dur i va començar a trobar 
la manera fins al punt que va 
arribar a sumar vuit victòri-
es consecutives al campionat 
frenades davant la Guineueta. 
A partir d’aleshores l’Europa 
va agafar velocitat de creuer 
i va aconseguir tancar la tor-
nada a la Segona Divisió amb 
quatre partits per disputar-se, 
curiosament, igual que en la 
present temporada.
 La curiositat de la 
tornada a la Primera Nacio-
nal va ser que l’encontre que 
va certificar l’ascens matemà-
tic no es va disputar perquè el 
Pardinyes no s’hi va presentar. 
Així doncs, les escapulades 
van guanyar el matx per 3-0. 
Una manera curiosa d’obtenir 
el premi, però la part impor-
tant era retornar l’abans pos-
sible a la categoria i això es va 
saldar positivament.
 Els dos següents par-
tits es van saldar amb gole-
jades per 2-0 davant La Salle 

Premià i per 6-3 davant la 
Guineueta a l’Estadi. Abans 
del darrer encontre mencio-
nat, el Primer Equip masculí, 
previ a la disputa del seu par-
tit a la Tercera Divisió va re-
bre amb un passadís les recent 
ascendides i campiones de 
lliga davant els aplaudiments 
del públic present a la Vila.
 L’última jornada, la 
número 30, d’aquella tempo-
rada 2012/2013 es va dispu-
tar al Nou Sardenya i va en-
frontar les europeistes amb el  
Sant Quirze, que va fer també 
el passadís al campió abans 
d’encaixar un 9-0 per tancar 
la darrera participació gra-
cienca a categoria catalana. 
L’onze d’aquell darrer encon-
tre va ser el següent: Tània, 
Alba, Teixi, Carlita, Guiu, 
Vane, Llure, Eybis, Núria, 
Marina i Clara... Tambe van 
jugar: Sandra, Megu, Sango, 
Nàdia, Ana Castellano, Gem-
ma i Irene.

 Com mencionàvem 
amb anterioritat, Clara Cle-
mente va ser la màxima ano-
tadora europeista aquella 
temporada amb un total de 
37 gols en 29 partits conver-
tint-se en la referència de l’Eu-
ropa no només aquella tem-
porada, sinó en les següents 
fins a marxar la temporada 
2019/2020 a l’Espanyol amb 
189 partits disputats amb la 
samarreta de l’Europa i 108 
gols convertits. En l’actuali-
tat és una de les futbolistes de 
la primera plantilla perica a 
Reto Iberdrola, la segona ca-
tegoria del futbol nacional.
 Nou temporades ha 
hagut d’esperar el Nou Sarde-
nya per tornar a veure el seu 
Primer Equip femení assolir 
un ascens. Nou temporades 
en què han passat cinc en-
trenadors per la banqueta i 
no han pogut aconseguir-ho. 
Oriol Casadevall (2014), 
Carlos Navas en segona eta-

pa (2014-2015), Álvaro del 
Blanco (2015-2017), Cristi-
an Aleza (2017/2018), Toni 
Camacho (2018/2019) i Fran 
Güells (2019-2021) comple-
ten la llista.
 Amb Joan Bacardit 
l’equip ha mostrat una versió 
molt sòlida que li ha permès 
passar amb superioritat per 
sobre dels seus rivals. Amb 
només una derrota i dos em-
pats, l’Europa certifica un 
ascens que porta premi al 
darrere perquè es tracta de la 
primera vegada en tota la his-
tòria del club que l’equip puja 
d’una categoria a un altre dins 
el panorama nacional. Fins 
aleshores els quatre ascensos 
obtinguts van ser entre ca-
tegories catalanes; les dues 
primeres temporades de la 
història de la secció i dues de 
Preferent cap a Primera Naci-
onal.
 Tres entrenadors di-
ferents han aconseguit fer 
pujar l’Europa de categoria: 
Pere Herrera, Carlos Navas 
i Joan Bacardit, però només 
dos dels quatre ascensos, sen-
se comptabilitzar l’actual, 
van acabar amb campionat 
de lliga. El primer va ser la 
temporada 2002/2003 a la 
Segona Catana i després a la 
2012/2013 que expliquem en 
aquest article. Per tant, si el 
segon objectiu plantejat per 
a la plantilla s’acaba assolint, 
Bacardit es convertiria en el 
tercer tècnic que fa campió 
el Primer Equip femení de 
l’Europa. Més rècords que se 
sumen a les estadístiques.
 Tot i l’ascens, l’Eu-
ropa no disputarà la Segona 
Divisió la temporada que ve 
degut a la reestructuració de 
categories que va anunciar la 
Federació (RFEF). D’acord 
amb les informacions rebudes 
fins ara l’actual Segona Divi-
sió, és a dir, la Reto Iberdrola, 
passa a ser la Tercera Divisió, 
que és on estarà l’Europa la 
pròxima temporada, perquè 
es crearà una nova Divisió de 
Plata. Caldrà prestar màxi-
ma atenció, si acabem acon-
seguint aixecar el títol, de si 
hi ha o no reestructuració de 
Copa de la Reina per fer en-
trar els campions de la Prime-
ra Nacional i veure l’Europa 
disputant-la per primera ve-
gada en la seva història 8

Passadís del Sant Quirze a l’Europa

Últim onze de la història escapulada a Preferent Catalana

Pere Herrera

Carlos Navas
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Els t
jugadors

El clu

L’Eur

Xavi de la Ossa

El que van viure dissabte 
és un premi. Per a Nany 

Haces, que no tenia una tasca 
fàcil refent l’equip on fins fa 
no gaire ella era capitana; per 
a Joan Bacardit, que va accep-
tar el repte de venir al Nou 
Sardenya a un equip que era 
candidat, però mai acabava 
de donar la passa; i per a les 
jugadores i tot l’esforç, dedi-
cació i sacrifici que han posat 
per aconseguir-ho. El món 
del futbol és tan efímer que el 
procés cap a la victòria mai es 
gaudeix com cal i l’èxit és molt 
volàtil, però no per això perd 
un mínim de valor. 
 El que s’ha constru-
ït aquesta temporada és molt 
difícil de trobar enlloc. Tots 
hem fet esport i tots hem 
format part d’un equip i, per 
tant, tots sabem els ambients 
que es respiren en els vesti-
dors. Aquesta plantilla és di-
ferent. La unió ha fet la força 
i per molt que soni a tòpic 
-i dels bons- en els moments 
complicats totes han fet pinya 

per treure resultats que altres 
anys potser s’havien convertit 
en derrotes.
 La imatge final és la 
de jugadores celebrant da-
munt la gespa del José Luis 
Ruiz Casado de Sant Adrià 
del Besòs amb la seva gent. 
Una afició que no va fallar 
i que es va desplaçar fins al 
camp del Sant Gabriel en un 
dia de pluja i fred per animar 
al seu Europa. Tot i això, em 
quedo amb l’encontre de dues 
setmanes abans davant el Hu-
esca, quan l’equip va ser capaç 
de capgirar un 0-2 en contra 
a poc menys de quinze minuts 
del final. També amb el dia 
del Vic a la setmana següent 
amb el 0-1 al minut 85 de Far-
reras que va fer esclatar la bo-
geria. I, per acabar, amb el 0-0 
de dissabte. 
 Perquè inclús sem-
blant invencibles i deixant 
resultats brutals, l’equip s’ha 
sabut arremangar i treballar 
quan ha fet falta. Encara que 
ara sembli fàcil, això no passa-
va des de feia 9 anys, al llunyà 
2013. Valorem-ho! 8

No és gens fàcil

Farreras celebra davant el Vic Riuprimer

Bogeria a la banqueta amb el 3-2 davant el Huesca

OPINIÓ
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Tornar a vibrar per Sant Medir
La dolça festa es va poder celebrar, per pocs dies i abans del 
confinament, el 2020. El 2021 no va ser segur organitzar la 
tradicional desfilada de colles (menys encara per la nit, amb 
la gent concentrada al carrer) i fins al 2022 les colles -no totes 
perquè n’hi ha d’afectades per la crisi- no han pogut tornar a 
repartir caramels. En aquesta galeria d’imatges repassem com 
han viscut Els Ben Plantats, la colla de Sant Medir del CE 
Europa, el retorn al carrer tant pel matí com per la nit , on s’hi 
van sumar jugadors/es i directius del club.
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El millor
de St. Medir
a YouTube

Escanejant aquest QR
podeu veure en vídeo
el recorregut matinal
i de vespre de la colla
d’Els Ben Plantats
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El teu somriure
serà etern, Carles!

REFERENT | Mor Capella, el tercer jugador amb més partits de tots els temps

Àngel Garreta

Ens ha deixat abans d’hora, als 
61 anys, el tercer jugador amb 

més partits en tota la història del 
club i un referent moral i esportiu 
més enllà del terreny de joc.
 Carles Capella (Berga, 
10 d’octubre del 1960) va patir 
un infart cerebral el 28 de febrer, 
situació de la que no es va poder 
finalment recuperar. Ens va deixar 
el 4 de març un autèntic mestre de 
l’europeisme, tant dins com fora 
del camp. Sempre present en la 
vida escapulada i proper a tothom, 
l’exjugador escapulat ha deixat una 
forta petjada entre els que l’han 
arribat a tractar. Un cop retirat del 
futbol ha participat en molts actes 
del club, taules rodones, documen-

tals, entrevistes i fites esportives. 
De fet, va celebrar sobre la gespa, 
al costat de la plantilla escapulada, 
l’ascens a Segona RFEF del passat 
curs 2020/2021. 
 En la memòria de molts 
europeistes, Carles Capella passarà 
a la història per dos fets: a nivell 
individual, el sensacional golàs que 
va marcar contra el Rubí la tempo-
rada 1991/1992 i que va permetre 
que l’Europa seguís com equip de 
Tercera Divisió en el darrer sospir 
del campionat. A nivell col·lectiu, 
l’ascens a Segona B de la tempora-
da 1993/1994 culminat amb una 
històrica tarda a Pinoso.
 El migcampista va fitxar 
per l’Europa el curs 1982/1983 
i va estar-hi fins el 1985 abans 
d’incorporar-se al servei militar. 

Destinat a Catarroja, va jugar 
a les files de l’equip local. 
Retornat a Catalunya, 
va fitxar dues tempo-
rades per l’Igualada.
 L’any 1988 
va tornar al club i ja 
no en va sortir fins 
a finals de la tempo-
rada 1994/1995, la 
darrera que va dispu-
tar com escapulat. En 
total, Capella ha dis-
putat 378 partits ofi-
cials amb l’equip gra-
cienc: 363 de lliga, 11 
de Copa Catalunya i 4 de la 
Copa del Rei. Xifres impres-
sionants però que no arriben a 
l’alçada del que era Capella fora 
del camp: un mestre.

La seva sobtada pèrdua ha deixat 
commocionat l’europeisme, 

que el tenia com un dels 
futbolistes en més alta 
estima. Precisament, Ca-
pella havia de participar 
recentment en un repor-
tatge per a aquest mateix 
periòdic i relacionat amb 
un altre vell conegut com 
és Caraltó. Un reportatge 
que, igualment, es farà a tí-
tol pòstum i on parla de la 
gran preocupació que ha 

tingut sempre Capella pel 
seu Europa 8

Capella i Ventura, el binomi inseparable

Fins que no es va posar de 
moda la parella de centrals 
Cano-Alberto, actualment 
en actiu al club i els dos amb 
xifres impressionants de par-
tits a les seves esquenes, l’eu-
ropeisme sempre que parlava 
de parelles inseparables pen-
sava en Capella i Ventura, 
Ventura i Capella. Fins fa 
poc, ambdós jugadors, que 
van compartir moltíssimes 

temporades junts, eren els 
dos futbolistes amb més 
partits oficials amb la sa-
marreta escapulada. Àlex 
Cano, fa uns dies, va situ-
ar-se en solitari al capda-
vant de tot.
 Com a futbolis-
tes i com amics, Cape-
lla i Ventura van marcar 
una època i van viure 
plegats l’ascens a 2a B.

Anant de part... cap al Sardenya!

Amb motiu de la commemo-
ració dels 75 anys de Sarde-
nya, el dia 11 de novembre 
del 2016 Carles Capella va 
formar part d’una taula rodo-
na per parlar del club i les vi-
vències en el vell i nou estadi.
 Amb tots els presents 
a l’acte celebrat a La Violeta 
atents a les anècdotes de Ca-
pella, en Carles va explicar, 
amb el seu especial sentit de 

l’humor, que tenia tant au-
tomatitzat el fet d’agafar el 
cotxe i anar cap al Sarde-
nya, havent fet aquest gest 
centenars de vegades a la 
seva vida, que quan la seva 
dona es va posar de part, 
va agafar el cotxe i la va 
dur... a l’estadi! Ràpida-
ment, però, va rectificar 
posar destí a la clínica i 
tot va anar bé.
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Cano: de mite a llegenda!
RÈCORD | Primer futbolista de la història del club en disputar 403 partits oficials... i creixent!

L’actual capità
de l’Europa és
el jugador amb

més partits de la
història del club

i encara pot
ampliar la xifra

El ‘4’ gracienc
ha tingut un any

molt protagonista
on també ha

estat l’encarregat
de fer el pregó

de les festes
de Sant Medir

El crit de ‘només
hi ha un CapiCano’

ja és un dels
càntics propis

de l’afició

El partit 403 serà sempre recordat

Àngel Garreta

Ningú hauria apostat mai, 
aquell llunyà 2 de juliol del 

2009, quan un jove defensa de 
nom Àlex i de cognom Cano es 
presentava al Nou Sardenya pro-
cedent del Mariano Poblet, que 
aquest central seria història viva del 
club passada més d’una dècada i a 
l’alçada dels més grans.
 En les seves 13 tempo-
rades a la plantilla escapulada, el 
nom de Cano ha anat lligat als 

darrers èxits esportius del club. El 
capità s’ha convertit en ‘aixecador’ 
de trofeus des de la seva arribada, 
fins i tot els que no li tocaven, com 
un Torneig d’Històrics que hauria 
d’haver aixecat Àlex Delmàs però 
que no va disputar en trobar-se 
encara en període personal de va-
cances. Aquell trofeu al Guinar-
dó i aquella històrica final contra 
el Sant Andreu, un 7 d’agost del 
2010, es va convertir en el primer 
que Àlex Cano alçaria com a ju-
gador de l’Europa i portador del 

braçal de capità. Posteriorment el 
‘4’ gracienc ha alçat 2 títols estatals 
de la Copa de Regions UEFA com 
a capità de la selecció catalana ama-
teur, una Copa Catalunya en una 
memorable final disputada el 2015 
al Nou Sardenya contra el Girona 
i, sobre les espatlles dels seguidors 
que van saltar al terreny de joc duts 
per la eufòria, va celebrar l’any pas-
sat un molt esperat i desitjat ascens 
de categoria que acabaria, com a ci-
rereta del pastís, amb el ‘doblet’ del 
títol de lliga de Tercera.
 La seva figura ha resultat, 
amb el pas dels anys, no només un 
referent del futbol català i de la 
Tercera Divisió, on gairebé sempre 
ha format part dels onzes ‘ideals’ 
de la majoria de diaris i portals 
d’internet, sinó que ha obert forat 
a Gràcia, on és conegut fins i tot 
per aquelles persones a les quals no 
els hi agrada el futbol.

El seu palmarès, la seva implica-
ció social (participant de tot tipus 
d’actes i assistint a Sant Medir com 
un romeu de la colla del club, Els 
Ben Plantats), el seu tracte proper 
i afable amb tothom qui ha tingut 
oportunitat de parlar amb ell i el 
mite creat al seu voltant, fins i tot 
amb un càntic propi de l’afició, que 
l’ha rebatejat com ‘CapiCano’, el 
converteixen en un autèntic refe-
rent actual a la seva Gràcia natal.
 Arrodonint un darrer 
any molt especial per a ell, aquest 
2022 Àlex Cano ha estat triat 
també pregoner de la dolça festa 
de Sant Medir, sortint al balcó de 
l’Ajuntament de la Plaça de la Vila 
a fer un discurs molt social, cultu-
ral, esportiu i feminista (a la foto, 
el dia del seu partit 402, veiem el 
capità amb el braçal lila amb motiu 
del 8M). Parlem d’Àlex Cano, un 
mite que ja és llegenda  8

Ejea de los Caballeros serà 
un poble i un recinte espor-
tiu molt recordat per Àlex 
Cano i també pels socis i 
aficionats de l’Europa.
 A Ejea no només el 
capità va desempatar amb 
Ventura Gómez al capdavant 
de la llista de jugadors amb 
més partits en la història, sinó 
que el triomf èpic de l’Euro-
pa, remuntant un inexistent 
penal en contra i capgirant el 
marcador als minuts 86 i 95, 
manté viu l’equip en lluita per 
salvar-se.Contra la Peña Deportiva, Cano va igualar Ventura Gómez

Cano a Ejea, sumant 403 partits oficials
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“No ens posem cap límit”

Xavi de la Ossa

Amb 19 gols en 19 partits 
disputats en el present 

campionat, Xavi Lao s’ha 
convertit en el nom propi 
d’un Filial que va volant cap 
a l ’ascens a la Primera Cata-
lana i el campionat de lliga. 
Líders del Grup 5 de Segona 
Catalana amb 52 punts al 
tancament d’aquest article, 
amb deu i onze punts sobre el 
segon i tercer, els escapulats 
volen tancar el seu objectiu 
“com més aviat millor”, tal 
com valora el davanter.

Quina és la teva valoració de 
la temporada fins ara?
Molt positiva. Som un equip 
jove, però que s’està mostrant 
molt sòlid i amb les idees molt 
clares. Sortim a cada partit 
com si fos una final amb in-
dependència del rival. Ens 
queda la part més important i 
tenim moltes ganes de seguir 
en aquesta línia. Volem l ’as-
cens i ser campions de lliga.

T’esperaves aquest rendi-
ment del Filial abans de co-
mençar?
Per la pretemporada que vam 
fer sí. Ja es veia que podíem 
assolir aquest nivell de supe-
rioritat respecte dels rivals. 
No és una gran sorpresa haver 

arribat on estem, però això 
no li treu mèrit al tot el que 
estem fent.

Com es veu Xavi Lao?
Estic vivint un any molt posi-
tiu. Gaudeixo sobre la gespa i 
tenim un gran grup, això úl-
tim és clau. Tot està funcio-
nant molt bé i estic agraït al 
vestuari, que m’ha acollit de 
la millor manera des del pri-
mer dia. Em sento feliç de po-
der aportar al conjunt amb el 
meu joc.

És la teva millor temporada 
al futbol?
Si ens fixem en els números,  
probablement és una de les 
millors. N’he tingut de bo-

nes, excepte a juvenil. Des-
prés vaig marxar als Estats 
Units i vaig gaudir d’una 
última campanya molt bona 
abans de venir aquí i l ’he en-
cadenat amb l ’actual.

Què significa el club per a 
tu?
Quan venia al Nou Sardenya 
amb altres equips on jugava 
ja era complicat guanyar per-
què l ’Europa es feia respectar 
molt. Després de tornar dels 
Estats Units David Vilajoana 
em va obrir les portes i em va 
donar l ’oportunitat d’entre-
nar amb el Primer Equip. Al 
final no em van fer fitxa, però 
sempre vaig tenir la sensació 
que tornaria. Va passar un 

any i mig -amb la pandèmia 
que ens va privar de competir- 
i aquest estiu vaig parlar amb 
David Vilajoana i Josep Ma-
ria Gené per tornar al club, 
en aquest cas al Filial. Ara 
no només respecto l ’Europa, 
sinó que li he agafat molta es-
tima. Crec que els valors que 
vol transmetre el club són re-
als. Estic molt orgullós de ser 
un escapulat més.

Què representa Josep Maria 
Gené per a tu?
Podria passar-me hores par-
lant d’ell. És un gran entre-
nador i una gran persona. El 
coneixia de quan era Infantil 
i Cadet perquè sempre ha-
víem estat en contacte. Re-

trobar-me amb ell després de 
tants anys ha sigut especial. 
Estic aprenent moltíssim. És 
un tècnic diferent, molt exi-
gent i que sempre busca el 
millor rendiment possible en 
cada moment. Treu la millor 
versió de tots. Sempre he ju-
gat més a l ’extrem i a la mitja 
punta i aquesta temporada, 
de davanter centre, estic apre-
nent molt gràcies a Gené i a 
tot el cos tècnic. La seva figu-
ra és vital en aquest equip. És 
la nostra referència.

Parla’ns dels punts forts del 
Filial...
En tenim molts i gràcies a això 
anem com anem. El punt més 
fort és la unió que tenim en-
tre nosaltres, la química i els 
mecanismes a l ’entrenament. 
La clau és que tenim molt ben 
compensades les línies, som 
un equip molt compacte i que 
sempre pressionem moltíssim 
els rivals per tenir la pilota i 
això ens proporciona un do-
mini molt gran.

Què espereu del que queda 
de temporada?
Encara queda molt, volem se-
guir igual. Mirem cada par-
tit com si fos l ’últim. Volem 
guanyar tot el que ens queda 
i no ens posem cap altre repte 
que aquest. Volem ser cam-
pions de lliga com més aviat 
millor, però enfocant-nos en 
cada partit.

Tens objectiu de gols per 
quan acabi la temporada?
No me’n marco cap en con-
cret. Parlant amb el Manel 
Lozano, un dels jugadors 
amb qui tinc més química i 
que més assistències em dona, 
li he dit que vull marcar en 
tots els partits que queden. Si 
arribo a la trentena de gols, 
estarà  bé, però no m’inquie-
ta. Si es poden canviar els gols 
per assistències i que acabem 
guanyant el partit ja em ser-
veix.

Quins reptes té Xavi Lao?
Només pensem en ascendir i 
guanyar la lliga amb la matei-
xa solidesa que mostrem fins 
ara. Més endavant podrem 
valorar què passa, però tenir 
un Filial a Primera Catalana 
són paraules majors per al 
club. Després haurem de mi-
rar cap amunt i mai cap avall. 
No ens posem cap límit i ja 
veurem quin serà el següent 
repte a afrontar 8

XAVI LAO | El màxim golejador del Filial valora la trajectòria de l’equip

Xavi Lao celebra un gol de l’Europa aquesta temporada

El Filial és una autèntica pinya



13Març 2022

Sardenya veu la llum!
REFORMA | L’estadi renova tot l’enllumenat, no només de la gespa, sinó de totes les instal·lacions

Adéu a l’efecte ‘The Simpsons’
El duel Europa-Cerdanyola 
de Segona RFEF (foto) va ser 
el primer partit de la primera 
plantilla masculina que es va 
jugar sota la nova instal·lació 
de llums. Amb anterioritat 
ho havien fet altres equips.
 En aquest duel, 
però, el de més assistència 
de públic en horari de fos-
cor, la gran majoria de socis 
i aficionats del club van po-
der comprovar el nou enllu-
menat i, en especial els fo-
tògrafs dels mitjans, ho van 
agrair. I és que el llum LED 
blanc evita el conegut en-
tre els reporters gràfics com 
efecte ‘The Simpsons’, on 
els jugadors sortien retratats 
amb una llum que els hi feia 
tenir un to de pell groguenc.

Redacció

Després d’anys i anys de su-
pervivència esportiva amb 

una instal·lació de llum antiga i 
rovellada, on més de la meitat dels 
focus que servien per donar llum al 
rectangle de joc no funcionaven, el 
Nou Sardenya brilla ara més que 
mai amb la nova estructura LED. 
Aquesta és una estructura que no 
només afecta a les torres de llum i 
focus, sinó també a tots els depar-
taments de l’estadi (passadissos, 
bar, vestidors, sala de premsa, ofi-
cines...). La reforma, en aquest as-
pecte, ha estat integral.

La tribuna coberta de l’estadi 
compta amb 20 focus LED i ca-
dascuna de les dues torres situades 
als córners del lateral tenen 9 focus. 
Un total de 38 punts d’il·luminació 
directa de la gespa que es comple-
menten, als citats córners del late-
ral, amb dues llums per torre com a 
il·luminació de situació pel públic 
i per moure’s per la graderia amb 
visibilitat i que, de retruc, aporten 
un xic més d’intensitat als córners 
d’aquell sector, antigament els 
punts més foscos de l’estadi.
 Amb el canvi de la 
instal·lació es preu també un estal-
vi econòmic en el consum  8

Canvi de bombeta per LED als focus

Un entrenament de l’Escola sota els nous focus
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Creada la Comissió del Centenari
del primer partit de bàsquet

100 ANYS | El club va ser el pioner, al costat del Laietà, en la pràctica del segon esport més important del país

El de l’Europa
és un nom clau
per parlar del

bàsquet a l’estat
espanyol, doncs
va ser el primer

equip en guanyar
un partit en 

aquest esport

El club va tenir
secció de bàsquet
durant els anys 20

del segle passat
i la va recuperar

uns anys al
principi de

l’actual segle.
Ara, treballa
en els actes
per tal de

commemorar
aquella fita

històrica

Redacció

El dia 8 de desembre del 1922, 
l’Europa i el Laietà van dis-

putar, al terreny de joc de futbol 
de l’equip gracienc, un partit d’un 
esport diferent al futbol. Era el 
conegut llavors com ‘basket-ball’ 
i el resultat va ser de 8-2 favorable 
a l’Europa. Un resultat sorprenent 
pel curt marcador però explicable 
perquè es va jugar amb les cistelles 
penjades sobre les porteries de fut-
bol i amb una distància molt més 
grans que les actuals dimensions 
d’una pista reglamentària.
 Amb tot, aquell partit és 
considerat per tothom, també per 
la FEB (Federación Española de 
Baloncesto), com el primer partit 
de la històrai de l’estat.

Enguany, doncs, se celebrarà a fi-
nals d’any el centenari d’aquell pri-
mer partit i l’Europa ja s’ha posat 
en marxa per a organitzar els pre-
paratius de la celebració. 
 El club ha encarregat al 
Grup d’Història Ramon Vergés 
(GHRV) la creació de la Comissió 
del Centenari del bàsquet euro-
peista. La comissió ja ha establert 
contacte amb el Laietà, i les fede-
racions catalana i espanyola de 
bàsquet per a acordar els diferents 
actes a celebrar. És intenció del 
club proposar la disputa d’un par-
tit commemoratiu que evoqui els 
pioners d’aquest esport, així com la 
creació de material audiovisual que 
ajudi a entendre i difondre la im-
portància del club en l’arrelament 
del bàsquet a tot l’estat 8

El Nomenclàtor proposa el nom de Manuel Cros
per a batejar el carreró rere el lateral de l’estadi

La Comissió de Nomenclàtor 
de Gràcia proposa el nom del 
mític futbolista europeista 
per a batejar el carreró que es 
troba situat rere l’estadi.
 Un anhel històric del 
Club Esportiu Europa podria 
fer-se realitat aquesta tardor. 
Després de la votació favora-
ble dels membres integrants, 
Àngels Tomàs, presidenta de 
la Comissió de Nomenclàtor 

de Gràcia, proposarà al ple-
nari gracienc del proper mes 
de maig el bateig del carreró 
situat rere el lateral de l’estadi 
i que connecta els carrers de 
Pau Alsina i Sardenya.
 El nom proposat serà 
el de ‘Passatge Manuel Cros’, 
recordant així el jugador més 
famós, influent i mediàtic de 
la història daurada del club 
als anys 20 del segle passat.

Si el plenari hi dona el seu de-
finitiu vist-i-plau, el següent 
pas administratiu serà que la 
proposta es traslladi a l’Ajun-
tament central de Barcelona 
qui, per calendari, podria 
fer-ne l’aprovació definitiva 
durant la propera tardor per 
tal de tenir el passatge ja ba-
tejat  i amb placa -si no hi ha 
inconvenients- durant el pro-
per hivern.

L’Europa va tenir de nou secció de bàsquet a inicis del s. XXI
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La història dels ‘Calaveras’ (II)

Xavier Vidal

El camí dels joves europe-
istes, agrupats en diver-

sos equips que el club havia 
creat (Calaveras, Dandys, 
Sparta, etc.), continuava amb 
pas ferm i eixamplava els seus 
èxits. La gran fama dels ‘Ca-
laveras’ va fer que fins i tot el 
Zaragoza convidés els joves 
escapulats a disputar un partit 
a l’Aragó contra els seus infan-
tils al gener del 1926. 
 El partit va ser con-
siderat tot un esdeventiment 
a la ciutat de l’Ebre i el diari 
‘La Voz d’Aragón’ va dedicar 
a la crònica del partit gairebé 
tota una pàgina. Els nostres, 
després d’un matx molt com-
petit, van emportar-se la vic-
tòria per 1-2 amb el següent 
onze: Jérez, Alsina, Simón, 
Palau, Lero, Serra III, Martí-
nez, Barrera, Pins, Busquets 
i Santpere. El nombrós pú-
blic que va assistir al partit va 
acomiadar els dos equips amb 
grans aplaudiments. 
 Com es pot compro-

var en aquest onze del ‘Cala-
veras’, alguns dels futbolistes 
mencionats en la primera part 
de l’article ja no hi figuren, ja 
que els jugadors anaven crei-
xent i un cop acabada la seva 
etapa infantil passaven a for-
mar part dels tercers i quarts 
equips de l’entitat per tal de 
continuar amb la seva forma-
ció.
 Una altra victòria es-
pectacular aquell any va ser 
l’aconseguida al nostre es-
tadi contra els infantils del 
Barcelona per un contundent 
5-1, un resultat que referma-
va l’hegemonia escapulada en 
el futbol infantil i el gran tre-
ball que es feia des de la base. 
Cal destacar que aquesta feina 
de formació va tenir, a la llar-
ga, els seus fruits i futbolis-
tes com Cifré o Cañadas van 
arribar a disputar partits de 
manera regular amb el Primer 
Equip de l’Europa. 
 En el cas de Francesc 
Cifré, el seu debut es va pro-
duir en la temporada 1930/31 
i s’hi va estar 10 anys. Pal de 

paller de la recuperació de 
l’entitat, va vestir només l’es-
capulada i un cop retirat va 
ser nomenat entrenador del 
Primer Equip.
 Els Calaveras i tot el 
futbol formatiu van seguir 
endavant de manera regular 
fins l’abans mencionada tem-
porada 1930/31, quan la des-
feta de l’equip professional va 
suposar un fre a tota aquesta 
progressió. Va ser precisament 
el 10 de febrer de 1031 quan 
Amadeu Cartes (fill), capi-
tà i un dels fundadors dels 
‘Calaveras’, juntament amb el 
seu germà Llibert, va morir 
en tràgiques circumstàncies a 
Villa Sanjurjo (actual Alhuce-
mas, Marroc), fent de soldat.
 La temporada 
1932/33 Amadeo Cartes 
(pare) es feia càrrec del Primer 
Equip, essent l’artífex de l’ini-
ci de la recuperació en l’àmbit 
esportiu del club. Amb ell a la 
banqueta es va assolir el cam-
pionat de Lliga Amateur, títol 
que donava l’oportunitat de 
lluitar per l’ascens a la Sego-

na Categoria i, de manera més 
modesta, es va tornar a orga-
nitzar el futbol base.
 L’octubre de 1933 un 
partit de veterans entre l’Eu-
ropa i el Barcelona va servir 
d’homenatge al fill que el bo 
d’Amadeo Cartes havia perdut 
al Rif. 8

La popularitat de 
l’equip va cridar 
l’atencio fins i tot 
de clubs com el 

Zaragoza, que van 
convidar els esca-
pulats a l’Aragó.

Per a l’Europa la 
base va ser im-
portant i, de fet, 
Cifré va arribar 
a debutar amb 
el Primer Equip 
i després el va 

entrenar a la seva 
retirada.

El conflicte al 
Rif es va endur 

l’Amdeu Cartes fill 
mentre exercia de 
soldat a la regió 

del Marroc.

Sobre aquestes línies, l’onze dels ‘Calaveras’. A la imatge inferior menció dels ‘Calaveras’ al Mundo Deportivo de l’època
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