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L’Europa B és de Primera Catalana!

Àngel Garreta

El Filial ha signat un his-
tòric ascens de categoria 

que li permetrà participar la 
temporada vinent dins una 
competició de reconegut pres-
tigi, la Primera Catalana, que 
és el darrer esglaó abans d’ar-
ribar a les categories estatals 
i on descansen un bon grapat 
de conjunts històrics del nos-
tre futbol. Ho farà després de 
signar una temporada brillant 
(que podria anar acompanya-
da del títol de lliga en la prò-
xima jornada) i rubricar un 
ascens merescut després d’una 
patida victòria contra el Parc 
que va arribar al final (1-0).

 Gabi León va sem-
blar voler marcar que ell seria 
protagonista del partit tenint 
la primera ocasió de l’Euro-
pa ja al primer minut de joc, 
amb un xut des de la frontal 
que va sortir massa desviat per 
dalt. Quatre minuts més tard, 
Kengo va voler replicar l’acció 
amb el mateix resultat final.
 L’Europa va ser prota-
gonista amb la pilota per bus-
car l’opció que li fes obrir la 
llauna, però no va tenir encert 
en les arribades finals durant 
els següents 15 minuts. Cesc, 
amb una rematada que va treu-
re de forma espectacular el 
porter visitant, va tornar a dur 
emoció al partit.  Al minut 31 

va arribar l’acció clau del par-
tit: penal clar sobre Gabi que 
ell mateix va executar tot ve-
ient com el porter va refusar 
el xut i, en la segona jugada, el 
mateix Gabi va tirar, la pilota 
va acabar al travesser i el bot, 
molt probablement dins, però 
en una acció molt ràpida, va 
deixar l’Europa sense premi.
 Al minut 34 el Parc va 
gaudir de la seva primera op-
ció en una pilota robada per 
Nil, qui va voler sorprendre 
Pau, però el seu xut va ser més 
aviat fluix. Michael, per l’Eu-
ropa, va tenir la darrera bona 
ocasió en una falta directa al 
minut 40 que va trobar de nou 
el refús del porter Víctor.

 Als tres minuts de la 
represa, una centrada de Ma-
nel va acabar en rematada de 
Víctor Vilajosana fora. L’Eu-
ropa va tornar a començar 
fort també en l’inici de la se-
gona meitat. Sobre l’hora de 
partit, centrada de Morlans 
que remata Pol Aldabó de cap 
en una gran opció que torna 
a topar amb el cos del porter 
del Parc.
 Al minut 73 es va 
donar una acció clau: pilota 
dividida on el visitant Pau Pi-
quer entra amb la bota a dalt 
de tot, impactant amb els tacs 
sobre la cara de Michael. Cla-
ra vermella directa pel dorsal 
2 del Parc. Amb un home més, 

PATIMENT | Fins al minut 83 l’empat deixava les coses igual una jornada més

El Filial celebra l’ascens al Nou Sardenya

La història del Caprabo-Europa B El Filial de l’Europa, com a 
equip a tots els efectes del 
club, jugarà a la Primera Ca-
talana per primera vegada en 
tota la història després de 
l’històric ascens aconseguit 
per l’equip de Josep Maria 
Gené, que va tancar la fita 
després de guanyar contra el 
Parc per 1-0 al Nou Sardenya.
 L’antic Filial de l’Eu-
ropa sí que havia jugat a la 
Primera Catalana. No obs-
tant això, es tractava d’un 
equip format per un acord 
entre la UE Caprabo i el con-
junt gracienc. Aquest equip 

va disputar una temporada 
sencera a la màxima catego-
ria del futbol català. Va ser 
l’any 2006/2007 i va acabar 
descendint de categoria com 
a dinovè classificat amb 40 
punts. El van acompanyar el 
Granollers i el Rubí.
 Aquell equip ‘B’, que 
no era 100% propi, va acabar 
desapareixent. Ara, el refun-
dat Filial -que va sorgir el 
2012 des de sota de tot, la 
Quarta Catalana- trepitja per 
primera vegada la màxima ca-
tegoria del futbol català des-
prés del bon treball realitzat.

l’Europa ho va intentar una 
vegada i una altra, però sem-
blava que la llauna del partit 
no s’obriria mai. 
 Així i tot, el premi 
sempre acaba arribant i ’es-
clat de joia va ser al minut 
83, quan Gabi, a tocar de la 
línia de la frontal, va col·locar 
el seu xut ajustat al pal curt 
del porter enviant la pilota 
al fons de la xarxa. Bogeria 
entre els jugadors, samarreta 
fora de Gabi i alliberament de 
tota la plantilla. Després de 
cinc minuts d’afegit, el xiulet 
final va iniciar la festa sobre 
la gespa del Nou Sardenya i 
no és per menys. Som equip 
de Primera Catalana! 8

Ramon Gatell jugant amb el Caprabo-Europa B
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Les reaccions dels protagonistes
Josep Maria Gené

Pol Aldabó

“És una gran alegria perquè vaig 
venir a l’Europa amb la voluntat 
de prestar servei, ajudar a créixer 
el club i assolir els reptes. No és 
fàcil, però estic molt orgullós de 
l’oportunitat que em van generar 
la Junta Directiva, David Vila-
joana i Nacho de Prada. Gràcies 
a tota la plantilla també i als seus 
familiars per fer això possible”.
 “Aquesta temporada 
només hi havia set jugadors de la 
temporada interior. Has de treba-
llar molt per alinear-nos tots en la 
mateixa direcció des de tots els 
punts de vista”.

“Semblava que ens quedaríem 
sense ascens una setmana més, 
però ho hem intentat fins a 
l’últim moment. Semblava travat, 
però aquest equip no es rendeix 
mai”.
 “Em poso a pensar 
en l’inici de temporada i no 
m’esperava res del que està pas-
sant. S’ha treballat, s’han fet les 
coses bé i quan fas tot això al final 
tens la teva recompensa”.
 “A celebrar amb els 
companys i ara toca anar pel se-
güent objectiu que no és altre que 
aconseguir ser campions i aixecar 
el títol de Segona Catalana”.

Kengo Matsuoka

“Hem començat força bé, amb 
un ritme bastant alt. Després 
hem tingut una fase on ens ha 
costat finalitzar i tenir eficàcia a 
l’àrea, però després ha arribat el 
gol i ens ha tocat patir de valent 
fins al final”.
 “Paraules d’agraïment 
a tots els que han format part 
d’aquest equip aquests anys. Ara 
toca gaudir i reitero el meu ‘grà-
cies’ a tothom”.
 “Promesa no n’he fet 
cap, però és veritat que des de 
l’inici hem marcat l’objectiu de 
pujar i guanyar el campionat i el 
d’avui és un pas molt gran”.

Víctor Vilajosana

“És un orgull que un club com 
l’Europa tingui un Filial a Prime-
ra Catalana. Ens ho mereixem. El 
treball durant tota la temporada 
ha estat increïble, la implicació de 
tot l’equip ha estat única”.
 “Ha sigut un dels par-
tits que més ens ha costat. El Parc 
ens ha posat les coses difícils, te-
nien els seus objectius, però al fi-
nal s’ha aconseguit el gol que era 
el que necessitàvem, els tres punts 
i ja ho tenim”.
 “Ara toca celebrar amb 
els companys, que la nit s’allargui 
i després per tot el que queda”.

Gabi León

“Molt intens i patit. És un partit 
que pesa molt perquè com va dir 
el míster quedarà per a la història. 
Les sensacions són tan grans que 
un creu que pot controlar les 
emocions, però s’autoenganya. 
Per sort l’hem tirat endavant”.
 “Quan em tapa la pilo-
ta el porter se’m fa de nit. Hem 
persistit i hem lluitat, sabia que 
havia de tenir una oportunitat i 
l’he aprofitat”.
 “Aquesta temporada 
representa moltíssim. Estic molt 
content d’haver escollit bé. He 
encertat en la decisió”.
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MARIA ABAD 
Jugadora del Primer Equip femení i dietista-nutricionista / Instagram: @masnutricionista

Cada ou porta impresos una sèrie de números i lle-
tres que ens informen sobre la manera com ha estat 
produït l’ou, el codi identificador, el país del qual 
procedeix... Una informació que habitualment no 
coneixem i que passa desapercebuda.

Actualment, Espanya és el tercer país en producció 
d’ous dins de la Unió Europea. Malauradament, no 
totes les gallines viuen lliures i produeixen ous de la 
manera que voldríem. El 90% són criades de manera 
intensiva, viuen engabiades i en condicions artifi-
cials. Aquestes condicions influeixen en la qualitat 
nutricional de l’ou.

Per identificar com han estat criades les gallines dels 
ous que comprem, cal valorar el primer dígit del codi 
que va comprès entre el número «0»  i el «3». El 
«0» significa que aquests ous són de gallines lliures 
i alimentades a base de pinsos ecològics, el núme-
ro «1» indica que aquestes són gallines camperes, 
lliures i alimentades amb pinsos naturals, el número 
«2» correspon a gallines criades en grans naus, totes 
elles amuntegades a terra i alimentades amb pinsos 
de mala qualitat, i els que tenen el número «3» pro-
venen de gallines ubicades en gàbies individuals sen-
se que es puguin moure.

Les dues lletres següents del codi corresponen al país 
de producció, i la resta del codi numèric pertany al 
codi d’identificació del productor.

Si a partir d’ara comences a fixar-te, veuràs que a la 
majoria de supermercats el número més comú és el 
«3». Així que ara ja ho saps, si vols comprar ous de 
bona qualitat i seguir una bona alimentació, fixa’t 
que comencin amb el codi «0» o «1»!!

Saps interpretar el significat del codi numèric dels ous?

Un ascens per a donar més valor al planter

XAVI DE LA OSSA 
Departament de Comunicació CE Europa

La consecució d’objectius és més 
important pel que suposa en una 
escala major que pel fet d’haver-los 
aconseguit. Qualsevol repte que 
ens posem en el nostre dia a dia no 
tracta d’arribar-hi, encara que ens 
pensem que sí, sinó que va molt 
més enllà. Penseu en qualsevol 
cosa que voleu assolir, és només 
aquella cosa o hi ha un camí, un 
progrés i una continuïtat? 

Això mateix passa amb el Filial de 
l’Europa. L’ascens a Primera Ca-
talana és una notícia meravellosa 
principalment perquè en el món 
de l’esport no sempre hi ha espai 
per a celebracions. No obstant 

això, pujar a la màxima categoria 
del futbol català no és només relle-
vant pel fet en si, sinó que té lectu-
res molt més positives i més tenint 
en compte la manera d’entendre el 
futbol que té el club. Estem molt 
més a prop d’aplicar més i millor 
el model. La Primera Catalana im-
plica més nivell competitiu i, per 
tant, millors jugadors en plantilla 
i en un futur del Primer Equip 
masculí. La part més important, 
però, és que el Juvenil A masculí, 
que competirà per cinquena tem-
porada consecutiva a la Divisió 
d’Honor, que es diu ràpid, patirà 
una davallada en la fuga de talent. 
Hi continuarà havent perquè qui 

té aspiració d’arribar al futbol pro-
fessional encara compta amb una 
sèrie de clubs, entre els quals no hi 
és l’Europa, que t’ho permeten fer. 
Ara bé, el club podrà retenir molt 
més talent perquè el pas del Juve-
nil al Filial i al Primer Equip ara 
serà molt més natural. 

Si a més a més hi ha un entrena-
dor com en Gerard Albadalejo 
que ha fet debutar fins a cinc 
jugadors de la base, quatre del 
Juvenil A i un del Filial, tot això 
cobra molt més sentit. L’Europa 
històricament s’ha nodrit de juga-
dors formats a casa i ara més que 
mai l’aposta ha de ser el planter. 

En un futbol globalitzat i on es 
mouen quantitats insultants de 
diners, el projecte europeista s’ha 
de construir des del futbol base. Ja 
no només per un tema econòmic, 
sinó per un tema de valors, orgull 
de pertinença i projecte de club. 
Per un servidor el procés és molt 
més important que el resultat i ser 
d’un club on jugadors i jugadores 
són ‘teus’ és una sensació indes-
criptible. Quan el corrent ve en 
contra i tothom et vol veure caure 
tirar endavant amb la teva gent és 
sempre més gratificant. Pots caure, 
i tant, però fer-ho amb els de casa 
sempre serà millor que amb gent 
de fora.

El Filial celebra l’ascens
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Tres finals pel gran objectiu!

Xavi de la Ossa

El Juvenil A femení està 
a només una victòria 

de classificar-se per prime-
ra vegada en tota la història 
a Copa Catalunya. Després 
d’una gran temporada on, 
sense comptar el Barça, ha 
dominat la màxima divisió 
juvenil femenina a Catalu-
nya, les gracienques busquen 
posar la cirereta al pastís dis-
putant una competició que 
encara no coneixen. Espa-
nyol, Manu Lanzarote i Vic 
Riuprimer són els rivals de les 
tres jornades que encara han 
de disputar les europeistes 
a l ’hora d’escriure aquestes 
línies. Una tasca gens fàcil, 
però que ben segur lluitaran 
fins al final.
 Qui llegeixi aquestes 
línies sense més context pot 
pensar que la tasca és fàcil 
per un equip que durant gran 
part de la temporada ha ocu-
pat la segona posició, que al 
primer encontre de lliga va 
guanyar al Barcelona i que 
ha estat tota una volta sen-
se perdre, però res més lluny 
de la realitat, aquest equip 
acaba de perdre contra la 
Fontsanta-Fatjó el seu segon 
partit consecutiu, cosa que 
no havia passat encara aquest 
any, i se situa en quarta posi-

ció per darrere del mencionat 
Barcelona, Espanyol i Damm. 
Precisament contra l ’equip 
cerveser van perdre en la jor-
nada anterior al Nou Sarde-
nya per un contundent 0-3.
 Dia important con-
tra les cerveseres en la pri-
mera oportunitat per a 
classificar-se per a la Copa 
Catalunya. La realitat va ser 
més dura que la imaginació 
i la Damm va inundar l ’esta-
di gracienc amb grans dosis 
d’efectivitat i una defensa 
molt sòlida liderada per una 
estel·lar Yaiza. Mala prime-
ra part de l ’Europa ja des de 
l ’inici quan va rebre el primer 
gol per part de Gisela després 
d’un mal refús d’Anna. Amb 

només una ocasió a favor, per 
part d’Angi, la Damm va fer 
el segon, aquesta vegada a tra-
vés d’un tir de Rocio. Les es-
capulades es van anar trobant 
més còmodes sobre la gespa, 
però la falta d’idees i la bona 
interpretació de la pressió de 
les vermelles no van permetre 
les locals desenvolupar tot 
el seu potencial. Hi va haver 
ocasions, però les bones atu-
rades de la portera visitant 
van impedir qualsevol espe-
rança. En aquest context, la 
Damm va marcar el tercer 
deixant el partit encarrilat 
davant un Europa que les va 
tenir molt clares, en especial 
una de Sepha que es va trobar 
amb aturada de Yaiza.

 Cop dur, inesperat i 
molt dolorós per les gracien-
ques, de la mateixa manera 
que ho va ser el de la Font-
santa. Si l ’encontre davant 
les cerveseres va deixar tocat 
l ’equip, caure una setmana 
més tard pel mateix resul-
tat a Cornellà va suposar un 
cop moral encara més gran. 
A tres partits per acabar la 
competició -un d’ells davant 
l ’Espanyol- l ’Europa va cau-
re a la quarta posició de la 
Preferent Juvenil i no troba 
la bona dinàmica que l ’havia 
dut a la segona plaça durant 
tota la campanya i que ara es 
veu perillada pels dos últims 
resultats consecutius, con-
tundents i inesperats.

 Fontsanta és un camp 
sempre difícil tot i que la 
classificació semblés dir el 
contrari. L’inici de matx esca-
pulat va anar en consonància 
amb l ’objectiu i les primeres 
ocasions d’Angi i Magda així 
ho van corroborar. No obs-
tant això, les locals van anar 
pressionant més i més fins a 
incomodar molt un Euro-
pa que va perdre el control 
del ritme. Un gol de penal 
de Maria i un d’Alba abans 
del descans van enfonsar un 
equip que podria haver reta-
llat distàncies al cap de trenta 
segons d’arrencar la segona 
meitat amb un penal aturat 
per Ainhoa. En aquest con-
text la  Fontsanta va marcar 
el tercer i va acabar d’enfons-
ar el vaixell europeista.
 I ara què? És la gran 
pregunta. Doncs el dia de 
tancament d’aquest diari el 
Juvenil A femení disputa el 
partit ajornat de la jornada 
24 davant l ’Espanyol, segon, 
a la Ciutat Esportiva Dani 
Jarque, després rep el Manu 
Lanzarote al Nou Sardenya 
per acabar la lliga a un camp 
complicat com és Vic Riu-
primer. La classificació per 
a Copa Catalunya és a una 
victòria, però l ’interès dema-
na fer-ho en la millor posició 
possible. Som-hi, equip! 8

COPA CATALUNYA | L’equip vol classificar-se i fer-ho com a segones

L’Europa va caure davant la Fontsanta a Cornellà

Derrota davant la Damm al Nou Sardenya
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El ‘Súper Infantil A ’ escapulat!

Xavi de la Ossa

El 8 d’abril de 2008 l’In-
fantil femení de l’Euro-

pa es va proclamar novament 
campió de lliga en superar 
per 3-1 el Manresa. L’èxit va 
arrodonir un palmarès es-
pectacular de dues lligues 
consecutives, un campionat 
de la Federació Catalana i 
una Copa Catalunya en dues 

temporades. La primera cam-
panya, la 2006/07, dirigides 
per Marcos i Ana Castellano, 
l’equip va fer triplet de títols.
 A la Copa Catalunya, 
l’Europa es va enfrontar al 
Cabanes a les semifinals amb 
un resultat favorable de 5-1 i 
a la final es va creuar amb el 
Badalona a qui va guanyar per 
1-0 gràcies al gol d’Eli Sivera 
en partit disputat a Rubí. 

 La següent campa-
nya, la 2007/08, amb Bibiana 
Villena i Òscar Navarro a la 
banqueta van tornar a repetir 
èxit en el títol de la regulari-
tat aixecant la lliga amb tres 
jornades d’antelació amb la 
mencionada victòria davant 
el Manresa per 3-1 al camp 
de l’Àliga amb números es-
pectaculars en el moment de 
tancar la lliga: 59 punts en 21 

partits, amb una diferència de 
deu punts respecte del Caldes, 
segon, i tretze del Vilafranca, 
tercer. Una jove Anna Alco-
cer, que després estaria vuit 
temporades al Primer Equip 
femení escapulat, va ser la mà-
xima golejadora d’aquell In-
fantil femení.
  El 2 de juny de 2008 
l’Infantil femení de l’Europa 
va perdre la final de la Copa 

Catalunya davant el Sant Ga-
briel per un contundent 0-5 
fent impossible tornar a gua-
nyar la competició que havia 
assolit només una tempora-
da abans. L’equip gracienc es 
va veure superat per un dels 
millors equips aquella tem-
porada. No obstant això, les 
dues campanyes que va dur a 
terme aquell Infantil són per 
emmarcar en el record. 8

L’Infantil A femení aixeca la Copa Catalunya l’any 2006/07
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Una temporada més a l’elit!

Redacció

El desè partit sense per-
dre ha estat l’últim que 

ha necessitat l’Europa per a 
certificar la permanència una 
temporada més a la Divisió 
d’Honor Juvenil. Per cinque-
na temporada consecutiva, 
que es diu ràpid, l’equip diri-
git per Ignasi Senabre estarà a 
la màxima categoria del futbol 
juvenil estatal després d’una 
gran campanya que va comen-
çar amb moltes dificultats, pel 
que fa als resultats, però que 
acaba de la millor manera pos-
sible al Municipal Olímpia 
amb una remuntada davant 
el Sabadell, un rival que llui-
ta per consolidar la cinquena 
posició.
 Notable Europa el 
que va sortir a la gespa saba-
dellenca. Com va dir Ignasi 
Senabre a la prèvia del matx: 
“Anirem a dificultar la sortida 
de pilota rival i que es juguin 
petits partits d’un ritme molt 
alt per portar la iniciativa  a la 
nostra manera i intentar jugar 
a camp rival. Si aconseguim 
això ells patiran, tot i que do-
minen molt. Al Nou Sardenya 
vam tirar vuit córners, vam 

jugar a camp rival i vam atacar 
més que ells i no vam treure 
el resultat esperat. Ells tenen 
jugadors molt determinants 
a la categoria i haurem d’es-
tar bé per allargar la ratxa de 
nou partits sense perdre, que 
en aquesta categoria té un mè-
rit brutal, i intentar tancar la 
permanència”.
 Dit i fet, tot i que en 
una de les primeres accions 
del partit, en una acció per 
banda dreta una centrada al 
vèrtex de l’àrea la va controlar 
per Adrià i la va filtrar per-
què Xiaoke fes el primer. Tot 
i el cop inicial, aquesta va ser 
l’única ocasió clara dels arle-
quinats en tot el partit. Des-
prés de marcar, els locals no 
van saber generar i això els va 
acabar penalitzant en benefici 
dels escapulats.
 El gran protagonista 
del matx va ser Martí en salvar 
fins a tres gols quasi cantats 
amb tres parades espectacu-
lars. La dada reflexa el que va 
ser l’Europa sobre la gespa. La 
lesió de Barquero va suposar 
la nota negativa per a l’Euro-
pa, però l’entrada d’Izan fou 
una benedicció. Jugada on els 
graciencs van filtrar per dins 

i Izan va aprofitar la sortida 
rassa del porter sabadellenc 
per picar-la i posar l’empat a 
l’electrònic. Cop moral abans 
de marxar cap als vestidors.
 A la represa el Saba-
dell va gaudir de la possessió, 
però no va disposar de cap 
oportunitat de perill, cosa que 
va facilitar el pla de partit de 
l’Europa, que va mantenir la 
pressió alta sense deixar flu-
ir el rival. Anguita va estar a 
punt de fer un gol antagònic 
en marxar de fins a dos rivals 
que li van fer falta, però la pi-
cada per l’escaire no es va aca-
bar materialitzant.
 La persistència va te-
nir recompensa i en una recu-
peració al mig del camp, Izan 
va progressar en carrera, el seu 
marcador va quedar enrere i el 
davanter escapulat va endins-
ar-se a l’àrea i amb un xut sec 
al segon pal va fer el segon. No 
obstant això, mai hi ha premi 
sense patiment i així va ser 
pels escapulats que van acabar 
el partit amb un home menys 
per l’expulsió de Boriko a deu 
minuts d’acabar, però ni tan 
sols així el Sabadell va poder 
canviar el guió de la victòria 
europeista. 8
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PERMANÈNCIA | La victòria davant el Sabadell (1-2) deixa tancat l’objectiu de la temporada

El Juvenil A celebra la victòria a Sabadell que tanca la permanència

Les imatges de la                
celebració sobre la gespa
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Una temporada més a l’elit!
Els ‘cinc’ de Gerard Albadalejo
Redacció

Si ens remuntem en la his-
tòria, un dels punts forts 

de l’Europa ha estat i conti-
nua estant el seu futbol base. 
Els darrers precedents són per 
a Pol Aldabó, futbolista del 
Filial, i per a Marcel Samsó, 
Adrián Barquero, Arnau Villa 
i Marc Hospital, del Juvenil 
A. Cinc noms que, tot i haver 
descendit de categoria final-
ment, han agafat molt de pro-
tagonisme en el tram final de 
campanya i, en concret, d’en-
çà que Gerard Albadalejo va 
assumir la banqueta del Nou 
Sardenya.
 Pol Aldabó va ser el 
primer dels quatre a debutar 
amb el Primer Equip. Ho va 
fer en un escenari complex 
com va ser la derrota per 4-1 
a Terrassa. Albadalejo va op-
tar pel central del Filial com 
a pivot i va descobrir-li una 

posició de la qual no ha caigut 
en el temps que ha estat a la 
gespa. En el moment d’escriu-
re aquestes línies, 275 minuts 
repartits en set aparicions, 
tres de les quals han estat titu-
laritats.
 Marcel Samsó es va 
convertir a Ejea en el segon 
debut del tècnic barceloní. 
Més dolç que el del seu com-
pany, ja que l’Europa va acon-
seguir una victòria per 1-2 
que enganxava els escapulats 
a  la lluita per la permanència. 
La seva participació ha estat 
breu amb 43 minuts en dos 
encontres, però on ha desta-
cat de veritat en aquest segon 
tram de campanya ha estat en 
el Juvenil A, el seu equip ‘ori-
ginal’, on ha destapat el seu 
millor futbol.
 Formentera va desta-
par els dos últims futbolistes a 
debutar amb el Primer Equip 
en la present temporada: Ar-

nau Villa i Adrián Barquero. 
Dos dels noms més destacats 
de l’equip d’Ignasi Senabre a 
la Divisió d’Honor i dos fut-
bolistes que han demostrat 
sobradament el seu nivell en 
els minuts que han gaudit 
sobre la gespa. Arnau Villa, 
central, n’ha jugat un total de 
90 repartits en una titularitat 
mentre que Adrián Barquero, 
migcampista, n’ha tingut 54 
repartits en dos partits.
 En el moment d’es-
criure aquestes línies acaba 
de debutar Marc Hospital en 
la penúltima jornada davant 
l’Ibiza Islas Pitiusas gaudint 
de 25 minuts en la victòria 
europeista per 3-0 davant el 
combinat eivissenc. ‘Uspi’, 
com és conegut entre els com-
panys del Juvenil A, es va con-
vertir en el cinquè debut de 
‘l’era Gerard Albadalejo’. La 
confiança del tècnic barceloní 
en la base és total.

 Marc Hospital va 
substituir Albert Martí i va 
disputar els minuts que va es-
tar a la gespa de pivot defensiu 
completant una bona actuació 
que ben segur recordarà du-
rant molts anys. A hores d’ara 
l’Europa encara té un com-
promís de Segona RFEF diu-
menge davant el Tarazona en 
el que serà l’últim partit dels 
escapulats en aquesta catego-
ria. No tot són males notíci-
es,  perquè queden 90 minuts 
per disputar i això vol dir que 
Gerard Albadalejo encara té 
temps material de fer debutar 
algun altre futbolista més a la 
categoria. 
 Si alguna cosa ha de-
mostrat el planter de l’Europa 
és que per falta de qualitat no 
serà. Com ha estat històrica-
ment i continuarà sent durant 
molt de temps, a la Vila de 
Gràcia la base està cuidada i 
els resultats així ho diuen. 8
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Pol Aldabó ha es-
tat l’únic jugador 
del Filial que ha 
debutat aquesta 

temporada amb el 
Primer Equip tot 
i haver-ne entrat 

més en llista.

Quatre dels cinc 
jugadors que han 
debutat amb el 
tècnic barceloní 

provenen del 
Juvenil A, que ha 
salvat la categoria 

a la Divisió 
d’Honor.

Marc Hospital ha 
estat l’últim debut 
amb a la Segona 

RFEF quan encara 
queda un partit 

per acabar la 
temporada.

Pol Aldabó Marcel Samsó Adrián Barquero Arnau Villa Marc Hospital



12 Maig 2022

P
R

IM
E

R
 E

Q
U

IP
 F

E
M

E
N

Í

Repàs a una campanya històrica
VALORACIÓ DE LA TEMPORADA | Chami, Esther, Fati i Anabel analitzen l’ascens i el títol de lliga

L’Ajuntament de Gràcia rep la visita de les campiones de lliga!
L’Ajuntament de Gràcia va acollir 
la visita del Primer Equip femení 
de l’Europa per reconèixer una 
gran temporada que ha acabat 
amb ascens de categoria i títol de 
lliga per a les escapulades.
 Jugadores i cos tècnic i 
jugadores van estar acompanya-
des pel Víctor Martínez, president 
del club, i la directiva de relacions 
institucionals Núria Pi, en un acte 
que es va dividir en dos: els parla-
ments a la sala de plens i sortida al 
balcó per a celebrar amb els aficio-
nats presents a la Plaça de la Vila.

 Per part de l’Ajuntament 
van parlar Ferran Mascarell, pre-
sident del districte i Eloi Badia, 
regidor del districte. Per part de 
l’Europa ho van fer el president 
Víctor Martínez, la coordinadora 
Nany Haces, el tècnic Joan Bacar-
dit i la primera capitana Andrea 
Porta.
 Un cop al balcó de 
l’Ajuntament les futbolistes gra-
cienques es van trobar amb un 
grup d’aficionats i diferents penyes 
del club que no van voler perdre’s 
una jornada especial i històrica.

El Primer Equip femení a l’Ajuntament de Gràcia

Xavi de la Ossa

El Primer Equip femení de 
l’Europa ha estat el pri-

mer a finalitzar la lliga el pas-
sat 24 d’abril amb la victòria 
a domicili davant el Zaragoza 
CFF B (1-4). En el moment 
d’escriure aquestes línies la 
plantilla gaudeix de dues set-
manes de descans abans de 
tornar a la feina per a preparar 
la Copa Catalunya. Aprofi-
tem aquesta aturada per par-
lar amb Anabel, Esther, Fati 
i Chami perquè ens valorin el 
que ha estat la temporada.
 “Quan vam iniciar el 
projecte crèiem que ho teníem 
tot per fer aquesta temporada, 
però no ens imaginàvem que 
la faríem”, diu Anabel. “Ob-
tenir tots aquests resultats 
depèn de molts factors, però 
tenint dues persones tan rea-
listes com la Nany i el Joan li-
derant el projecte pocs dubtes 

tenia. No ho vaig dubtar dues 
vegades”, afegeix Esther.
 “És molt difícil imagi-
nar-se el que hem viscut des-
prés d’11 anys en un mateix 
club, però d’alguna manera les 
ganes de formar part d’aquest 
projecte feien possible l’ob-
jectiu del club”, opina Chami, 
una de les futbolistes que ar-
ribava d’un Sant Gabriel que 
l’any passat es va quedar a les 
portes del somni d’ascendir. 
 Especial ha estat tam-
bé per a Fati, una de les juga-
dores amb més minuts de la 
plantilla : “No m’ho esperava. 
Ha estat una de les meves mi-
llors campanyes i no només 
pel futbol, sinó pel fet d’haver 
format un equipàs. Destacaria 
el grup perquè l’ambient que 
s’ha format ha estat increïble”.
 La força d’un grup 
que buscarà ara fer un bon 
paper a la Copa Catalunya un 
cop acabades les vacances. 8

Foto conjunta al final del primer partit (a baix) i de l’últim (a dalt)
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Primeres dues permanències!

Juvenil B femení: 
títol i ascens a Primera!

El Juvenil B femení aconsegueix 
l’ascens de categoria i el títol des-
prés de guanyar el Seagull a  l’Àliga 
(3-1) en l’últim i emocionant par-
tit de la temporada per les futbolis-
tes gracienques.
 L’Europa tancava el 
Grup 4 de la Segona Divisió Ju-
venil Femenina a l’Àliga davant 
el Seagull, segon classificat. Les 
escapulades, terceres classificades, 
tenien per davant a les badaloni-
nes i a la Guineueta amb la lliga ja 
completada. És a dir, una victòria 
contra les gavines no només les 

posava segones, sinó que les feia 
arribar fins a la primera posició ob-
tenint el títol i l’ascens matemàtic a 
la Primera Divisió. 
  Partit molt complet de 
les escapulades que van posar el 
2-0 al marcador gràcies als gols 
de Batalla i Mar. Adriana va reta-
llar distàncies, però Angi, a deu 
minuts del final, va marcar el 3-1 
definitiu.
 La temporada que ve el 
femení tindrà els seus dos equips 
juvenils a la màxima categoria. En-
horabona, campiones!

Redacció

La base masculina gracien-
ca està de celebració per-

què el Benjamí A i l’Aleví A 
han assolit la permanència en 
les seves respectives categories 
després de protagonitzar bo-
nes temporades.
 El Benjamí A, que 
competeix en la màxima cate-
goria, va obtenir la permanèn-
cia el cap de setmana del 23 
i 24 d’abril a falta de quatre 
jornades. Els graciencs estaran 
una campanya més en la divi-
sió més alta després d’un any 
molt positiu en tots els sen-
tits. Han aconseguit la perma-
nència amb una novena posi-
ció de 16 equips. Felicitats al 
cos tècnic Adri Guillen, Mar-
çal Rodes i Tatsulla i als ju-
gadors Albert Sanchez, Marc 
Alfonso, Mario Campos, Pol 
Llimos, Marc Echevarria, 
Marti Tomàs, Eric Ceballos, 

Eric Tamudo, Marcos Perez i 
Jan Costa.
 L’Aleví A va assolir la 
permanència a la Lliga Prefe-
rent el cap de setmana del 31 
d’abril i 1 de maig. La seva 
gran temporada va fer que 
l’equip obtingués l’objectiu 
de manera matemàtica havent 
competit en tots els partits 
per estar en una còmoda vui-
tena posició amb 36 unitats 
en una lliga de 16 equips. La 
plantilla, a part del bon nivell 
competitiu, ha mostrat prota-
gonime amb pilota en molts 
moments, fent que el camí 
hagi estat molt més entretin-
gut. L’Europa vol felicitar els 
jugadors Didac Cros, Martin 
Canal, Marius Royo, Pol Mar-
quez, Nacho Maqueda, Lucas 
Rovira, Lucas Spucches, Unai 
Ntonga, Marc Paez i Ignasi 
Lopez, així com als entrena-
dors Nil Capdevila, Alex Cal-
du i Kengo Matsuoka. 8

Benjamí A

Aleví A
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“És un projecte amb recorregut”

Xavi de la Ossa

El futbol sala de l ’Europa 
està en constant creixe-

ment. De competir amb pocs 
recursos a anar creixent de 
manera constant. En el mo-
ment d’escriure aquestes líni-
es queda un mes per finalitzar 
la temporada i valorem amb 
en Pau Moreno, coordinador 
de la secció, com s’està desen-
volupant la campanya i cap a 
on va el futbol sala escapulat.

Quina és la teva valoració 
de la temporada fins ara?
De manera molt positiva, ja 
que considero que els cinc 
equips que s’han federat 
aquest any s’han adaptat a la 

molt bé. La feina dels entre-
nadors ha estat vital perquè 
els jugadors puguin tenir un 
rendiment adequat a cada ca-
tegoria i a cada lliga. 

Ara que arribem a final de 
temporada... Quins són els 
objectius marcats?
Els principals eren assentar-se 
a les diferents categories, bus-
car competir al màxim tots 
els partits i continuar mirant 
als rivals per veure a qui podí-
em fer mal a la segona volta. 
No ens havíem marcat quedar 
en certa posició, però tots els 
‘equips A’ estan fent una molt 
bona lliga competint tots els 
partits fins al final i ben clas-
sificats a la taula. 

Quin és l ’aspecte més posi-
tiu de la temporada del Fut-
bol Sala escapulat?
Tinc al cap dos aspectes: el 
primer, el treball dels entre-
nadors i dels equips a l ’hora 
de fer pinya. Cada equip fa 
vida fora de la pista i això és 
molt positiu; el segon és que 
hi ha molts jugadors que han 
pogut gaudir d’entrenar i ju-
gar en una categoria superior.

I el més negatiu?
El fet de jugar partits a pista 
exterior. Per una banda, ens 
beneficia perquè és on entre-
nem, però per l ’altra ens per-
judica en dies de pluja i pel 
que fa a condicions meteoro-
lògiques, perdre pilotes, etc. 

És un aspecte a canviar per la 
temporada que ve i que el cap 
de setmana tots els equips pu-
guin jugar en pavelló per a no 
perdre ritme de competició. 
En aquest esport on es juga 
millor és en interior i és un 
objectiu.

Quina és la salut del projec-
te ara mateix?
És un projecte que té molt de 
recorregut. Està fet per créi-
xer cada any i que pot ajudar 
molt a millorar l ’escola de 
Futbol-7 de l ’Europa perquè 
pot donar sortida a molts 
nens que volen continuar 
competint amb l ’escapulada. 
Ens pot fer arribar més lluny 
com a entitat i dintre del Fut-

bol Sala. Crec que hem d’anar 
creixent de manera progressi-
va i de moment les coses s’es-
tan fent bé. Fa un any només 
teníem tres equips escolars i 
avui en dia tenim cinc equips 
federats. La següent campa-
nya farem dos o tres equips 
més i intentarem lluitar per 
arribar a més. Si es tenen ide-
es es presentaran.

Com esteu rebent el fet 
d’estar començant a sortir a 
xarxes socials?
Bastant bé. Tenim ja el nos-
tre apartat a la web, es pengen 
setmanalment els horaris de 
partit, hi ha un seguiment de 
la classificació, a Instagram 
hi ha resultats cada setmana, 
etc. Tot això ens dona bastant 
de joc dins del futbol sala i els 
jugadors pels grups interns 
també comenten les fotos que 
surten i els resums que fem.

Pel que dius en l ’entrevista, 
es pot dir que valores més el 
procés que el resultat?
Totalment. El procés és im-
portant perquè és com gesti-
ones una idea, com la trans-
mets i com busques variants 
i objectius. El resultat és la 
conseqüència d’aquest pro-
cés; si un és bo el resultat 
acompanya.

Cap a on va el futbol sala de 
l ’Europa?
El somni és arribar a ser un 
referent de Catalunya i ar-
ribar a pujar algun equip a 
la màxima categoria. Volem 
créixer cada any fins a tenir 
gairebé totes les categories 
completes amb dos equips per 
categoria amb una secció de 
futbol sala femenina. Al final 
la idea és ser tan atractius que 
la gent vulgui venir a jugar a 
l ’Europa i aposti per nosal-
tres com a club i secció. 8

PAU MORENO | El coordinador del Futbol Sala analitza la realitat de la secció

Pau Moreno (vermell), coordinador del futbol sala escapulat
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Història de diferents rivalitats

Amb el Sants 
tenim enregistrats 
82 partits oficials 

de Lliga i 2 de 
Copa Catalunya.

Numància, 
New Catalònia, 

Stadium, Sarrià o 
Argós son equips 

barcelonins ja 
desapareguts, 

però amb qui hem 
jugat partits en 
el Campionat de 

Catalunya.

Tenim enregis-
trats 52 equips 

barcelonins contra 
els quals l’Europa 
s’ha enfrontat en 
partits oficials en 
els seus 115 anys 

d’història.Europa-Sants 1957/58 a 3a. Cantos és el capità de l’Europa i Farré el del Sants. Duel arbitrat per Gaspar Pintado

Xavier Vidal

Malgrat que sembli que 
darrerament el Sant 

Andreu és el nostre “etern” 
rival, la història ens demos-
tra que això no ha sigut així 
i l’Europa ha anat canviat de 
rivalitat al llarg dels seus més 
de 115 anys de vida.
 A la dècada dels anys 
10 del segle passat, amb el 
club a les beceroles de les 
competicions futbolístiques, 
els nostres grans rivals van 
ser el Júpiter i l’Internacional 
de Sants; els enfrontaments 
contra ells ja eren seguits 
pel nombrós públic. Els tres 
clubs lluitaven per aconse-
guir el campionat del grup de 

Barcelona Segona Categoria, 
pas previ per lluitar per l’as-
cens a la màxima divisió del 
futbol català del moment, on 
normalment equips de Saba-
dell o el Terrassa els barraven 
el pas. 
 La segona dècada del 
segle passat, i amb l’Europa 
instal·lat com a segon equip 
de la ciutat, el FC Barcelona 
va passar a ser el nostre més 
gran contrincant. La rivalitat 
encara es va veure incremen-
tada arran del Campionat de 
Catalunya de l’any 1923, quan 
els escapulats van guanyar els 
barcelonistes. Més enllà del 
futbol, també es competia de 
tu a tu en bàsquet i atletis-
me. Després de la Guerra Ci-

vil i en la dura postguerra els 
nostres veïns del Gràcia (i en 
menor mesura el Sants) van 
ser els nostres oponents més 
ferms. 
 Entrats els anys 50, el 
Sants va ser el nostre gran ri-
val. Els estadis de Sardenya i  
del carrer Galileu s’omplien a 
vessar per veure els partits en-
tre els dos equips, amb duels 
històrics com el de la tempo-
rada 1958/59, amb l’entre-
nador Mario Anchisi com a 
protagonista. Els dos conjunts 
disposaven de grans plantilles 
amb l’objectiu de pujar a la 
Segona Divisió. Amb l’ascens 
a la Divisió de Plata de l’Eu-
ropa i la barrabassada encara 
no solucionada del terreny de 

joc del Sants, aquesta rivalitat 
va perdre intensitat de manera 
definitiva.
 A la Divisió de Plata 
del futbol espanyol l’Europa 
fou durant algunes tempora-
des l’únic representant de la 
ciutat de Barcelona a la cate-
goria i el partit que generava 
més expectació era contra el 
també equip escapulat del 
Badalona. En els anys 70 i 
amb una Tercera Divisió amb 
equips del País Valencià i de 
les Illes Balears, juntament 
amb el descens a Regional 
Preferent, van ser uns anys on 
la rivalitat es va diluir. El fut-
bol, tot s’ha de dir també, ha-
via canviat i els camps tampoc 
s’omplien com abans. 

 La dècada dels 80 sig-
nificaria el retorn de molts 
clubs barcelonins a la Terce-
ra Divisió, així hi ha diversos 
derbis amb Horta, Júpiter, 
Martinenc i Sant Andreu tot i 
que no hi ha cap rivalitat cla-
ra més enllà de ser entitats de 
la mateixa ciutat. Finalment, 
arribem al segle XXI, on im-
pera la globalització  i on els 
clubs grans cada cop són més 
grans i els petits són més pe-
tits. Malauradament, el pes 
del futbol barceloní a les cate-
gories professionals més enllà 
dels dos clubs preponderants 
a la ciutat és nul i només dues 
entitats arrosseguen milers 
d’espectadors als seus partits: 
l’Europa i el Sant Andreu. 8
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