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GRAN INICI | Els primers equips guanyen tots els primers partits de les seves respectives lligues

Llançats com uns coets!

Àngel Garreta

L’inici de temporada que 
estan signant els dos 

principals equips del club a 
tancament d’aquest periòdic 
(28 de setembre) segurament 
poca gent l’hauria imaginat. 
A nivell masculí, una estrena 
perfecta amb 3 victòries en 3 
partits, 6 gols a favor, cap ni 
un en contra i molt bones sen-
sacions de joc contra Castell-
defels, Girona B i Vilafranca.
 A nivell femení, emp-
resa encara més gegant amb 
l’estrena d’una nova i més alta 
categoria -amb el correspo-
nent ’plus’ d’exigència-, gua-
nyant els dos primers partits 
contra el Parquesol (Vallado-
lid) i a Galícia contra el Friol. 
A Tercera RFEF masculina 
l’Europa és líder en solitari i a 
la Segona RFEF femenina les 
gracienques comparteixen la 
part alta de la taula.
 Dos inicis perfectes 
que parlen molt i bé de la con-
figuració de les dues plantil-
les, la preparació física i tàc-
tica dels respectius ’staffs’ i la 
qualitat dels jugadors i juga-
dores que composen aquesta 
temporada les dues plantilles 
més importants del club. To-
tes dues esperen donar moltes 
alegries a la parròquia eu-
ropeista a final de curs.

Pel que fa a la primera plan-
tilla femenina, cal afegir el 
mèrit d’haver participat per 
primera vegada (i superat 
ronda) de la Copa de la Reina, 
un capítol a banda que podeu 
llegir en les següents pàgines 
d’aquest mateix periòdic.
 Les incorporacions 
d’aquesta temporada, 10 juga-
dors dins una plantilla mascu-
lina buscadament curta (així 
com el gruix del cos tècnic) i 
8 a la femenina, amb noms de 
nivell en superiors categories, 
han quallat a la perfecció des 
de la mateixa pretemporada, 
un estiu on tots dos equips, en 
especial el femení, han ofert 
bons registres i bones sensa-
cions dels dels primers partits 
de preparació.
 A nivell femení el 
club i l’afició espera no haver 
de patir per conservar la nova 
2a RFEF (i fins i tot aspirar a 
certa tranquil·litat) i a nivell 
masculí l’objectiu té el mateix 
nom de categoria, la citada 2a 
RFEF que es va perdre el curs 
passat. Amb totes les lliçons 
apreses i amb la confiança en 
les direccions esportives i tèc-
niques d’ambdues plantilles, 
els socis i aficionats de l’Eu-
ropa segur que s’ho passaran 
molt bé enguany, acabi com 
acabi tot  8

L’equip femení celebra el segon gol de la primera jornada davant el Parquesol

L’equip masculí celebra amb l’afició el triomf a casa contra el Girona B



3Setembre 2022



4 Setembre 2022

CO
P

A
 D

E
 L

A
 R

E
IN

A
NOVA COMPETICIÓ | El Primer Equip femení va participar per primera vegada d’una eliminatòria de Copa de la Reina

Una històrica nit a l’estadi!

Àngel Garreta

”El Zaragoza de los cinco 
magníficos”... Aquest és el 

nom que rebia als anys 60 un 
equip de llegenda on hi mili-
taven els jugadors que li do-
naven aquest nom: Canario, 
Santos, Marcelino, Villa i La-
petra. L’Europa, l’any 1967, 
el va eliminar de la Copa del 
Rei quan el Zaragoza n’era el 
vigent campió. 
 Han hagut de passar 
55 anys fins que un altre Eu-
ropa, en aquest cas femení, 
també fes fora de la 'competi-
ció del KO' al Zaragoza. Bé és 
cert que la competició no és la 
Copa del Rei, sinó en aquest 

cas de la Reina, i que el Zara-
goza femení no és pas 'secció' 
de l'equip masculí, sinó un 
club totalment independent. 
Amb tot, les gracienques van 
fer història al Nou Sardenya 
el passat 14 de setembre al 
vespre guanyant 3-0 a casa da-
vant aproximadament 800 es-
pectadors, sens dubte la xifra 
més alta de públic que ha re-
gistrat mai l'estadi per a veure 
futbol femení (i això que aquí 
s'hi han jugat finals de Copa 
Catalunya de la categoria). 
 La nit va ser màgica 
des del primer moment: re-
buda a les jugadores amb una 
pancarta al gol sud que deia 
que sempre serien campiones 

(fent referència al recent títol 
de lliga obtingut i que va va-
ler l'ascens a la nova Segona 
RFEF i, de pas, competir a la 
Copa de la Reina). L'ambient 
nocturn, la llum renovada de 
l'estadi i la gespa recent estre-
nada amb un verd il·luminant 
van acabar de fer d'aquell ves-
pre un dia que l'europeisme 
segur que no oblidarà, com no 
oblidarà els gols de Bové, Pili 
Porta i Farreras, autores de les 
tres dianes del matx.
 L'equip dirigit per 
Joan Bacardit espera ara rival 
a la següent ronda mentre ha 
iniciat la lliga com un tro. A 
quines noves fites ens durà 
aquest gran equip? 8

Celebració amb l’afició després del 3-0 al Zaragoza

L’equip de moda
El Primer Equip femení no 
només està de moda dins 
el propi europeisme, sinó 
també al futbol català. El 
creixement que està experi-
mentant el futbol femení a 
les grans altes esferes de l’es-
port es nota també a nivell 
local a Gràcia.
 Des de fa unes tem-
porades, l’afició de l’Europa 
és de les més nombroses i 
animades en categories com 
la Lliga Nacional que aquest 
estiu s’ha deixat enrere. Ara, 

a la nova Segona RFEF, el 
blau escapulari també és 
dels equips que més pressi-
ona ambientalment al camp 
i que més suport rep des de 
fora del rectangle de joc.
 Un creixement so-
cial que també suma sang 
nova amb l’afició més jove i 
que ja puja amb un ‘xip’ de 
futbol femení molt més ac-
tivat. Els temps estan canvi-
ant  (per sort!) i amb ells la 
percepció d’un futbol feme-
ní que ja no vol retrocedir.
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alment unes 250 comunitats de 
propietaris a Barcelona i voltants, 
aportant valor afegit gràcies a la 
seva experiència i professionalitat 
i amb un objectiu clar: donar la 
màxima tranquil·litat als veïns. 

  Comercial venda i lloguer

SOLFINC ofereix serveis perso-
nalitzats en el procés de venda i llo-
guer. L’experiència de SOLFINC 
aporta tranquil·litat, seguretat i 
rendibilitat pels seus immobles. Es 
fa una valoració gratuïta de la pro-
pietat i es proporciona assessora-
ment i també informació setmanal. 
A més, es genera una molt bona 
visibilitat de l’immoble. La gran 
cartera de clients, combinada amb 
una publicitat efectiva, assegura 
l’arrendament i la venda. La gestió 
de la cerca i selecció d’inquilins/
compradors es duu a terme de 
manera personalitzada, aportant 
la màxima tranquil·litat al propie-
tari i tramitant el tancament de la 
mateixa.  El Grup SOLFINC

Redacció

E l Grup SOLFINC és una 
empresa familiar funda-

da el març del 1977, amb més 
de 40 anys d’experiència en la 
gestió i administració de fin-
ques a Barcelona, en especial 
als barris de Gràcia i la Sagra-
da Família. 

 Durant el seu trans-
curs no ha deixat mai 

de créixer, oferint així nous 
serveis en el seu terreny de 
joc, igual que ho ha estat fent 
el Club Esportiu Europa fins 
el dia d’avui.
 L’Europa va néixer al 
barri de la Sagrada Família 
i, junt amb les seves arrels, 
SOLFINC sempre ha estat al 
seu costat, compartint així els 

valors i l’ambició per seguir 
sempre endavant. 
 SOLFINC segueix 
patrocinant el Club Espor-
tiu Europa i la seva Escola de 
Futbol ja que comparteix els 
mateixos orígens que el club 
i SOLFINC sap què significa 
la constància i l’esforç per po-
der assolir els diferents objec-
tius marcats.

Quins serveis ofereix 
SOLFINC?

  
 Administració de Finques

SOLFINC administra la seva 
tranquil·litat. Aquest depar-
tament està gestionant actu-

Administració 
de Finques

C/ Sicilia 253, Àtic 1 i 2
08025 Barcelona
934 588 305 ext. 4
finques@solfinc.com

Comercial 
venda i lloguer

Pl. Sagrada Família 7
08013 Barcelona
93 476.62.52
pisos@solfinc.com

Administració 
de Lloguers

C/ Sicilia 253, Àtic 4;
08025 Barcelona
934 588 305 ext. 3
lloguers@solfinc.com

Assessoria

Pl. Sagrada Família 6;
08013 Barcelona
934 588 305 ext. 2
assessories@solfinc.com

no es queda enrere i està adaptat a 
les noves tecnologies i, sobretot, a 
la situació actual, aportant visites 
virtuals, imatges 360º i vídeos per 
aportar una primera presa de con-
tacte amb els clients potencials. 

 Administració de lloguers

Grup SOLFINC adminis-
tra més de 2.000 habitatges 
i locals, distribuïts per tota 
Barcelona i, en particular, pels 
barris de l’Eixample i Gràcia, 
convertint-se així en una de 
les principals immobiliàries 
d’aquesta zona. Aquest de-
partament proporciona una 
despreocupació absoluta per 
part dels propietaris, abans i 
després de la signatura d’ar-
rendamen tot aportant solu-
cions a tots els problemes que 
es puguin trobar en la propie-
tat. És una formula segura per 
poder tenir una rendibilitat 
òptima sense preocupacions. 

 Assessoria

A SOLFINC es disposa d’as-
sessoria jurídica, fiscal i la-
boral. SOLFINC és expert 
en mediació, arquitectura, 
assegurances i gestió d’hipo-
teques. El Grup SOLFINC 
analitza i resol qualsevol as-
sumpte relacionat amb les 
diferents àrees esmentades 8
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Solfinc ens segueix animant i donant
suport per a aconseguir la victòria!

AMB ELS SOCIS I AFICIONATS | El Grup Solfinc ofereix assessorament gratuït dels seus serveis als europeistes

Solfinc té tots els serveis que puguis necessitar
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Els llegums i la seva digestibilitat

Maria Abad

Ets dels que els hi costa di-
gerir els llegums?

Aquí et donem consells per 
millorar la seva digestibilitat!
 Els llegums són una 
bona font d’hidrats de carbo-
ni complexos, proteïnes, vita-
mines del grup B i minerals 
(com calci, magnesi i ferro). 
Són, doncs, molt nutritius, 
però moltes persones els evi-
ten per ser flatulents. Ara que 
arriba el fred, és un molt bon 
aliment que podem introduir 
a la nostra dieta, però... per 
què produeixen gasos? Ho 
expliquem... 

Els llegums i els gasos 

Els llegums tenen fibres com 
la rafinosa o l’estaquiosa que 
el nostre cos no és capaç de 
digerir perquè no tenim els 
enzims que els puguin meta-
bolitzar. D’aquesta manera, 
aquestes fibres arriben a l’in-
testí gruixut on els bacteris 
de la microbiota intestinal les 
fermenten provocant gasos i 
inflor. Què podem fer al res-
pecte d’això?

Remeis per a digerir millor

1) Es recomana remullar els 
llegums durant 12-24h prè-

viament (i no fer servir aques-
ta aigua per a la cocció) i, 
finalment, rentar-los bé per 
tal d’eliminar les fibres que 
deixen anar durant el remull.

2) Cal cuinar-los a foc lent 
per trencar les fibres. Com 
més temps estiguem cuinant 
els llegums, menys indiges-
tos seran, ja que el temps de 
cocció és una eina a favor, grà-
cies al fet que la temperatura 
i el temps descompondran les 
fibres i, per tant, seran més fà-
cils de digerir.

3) Una bona opció és con-
dimentar els llegums amb 

herbes aromàtiques o altres 
espècies carminatives com el 
comí, coriandre, romaní, fa-
rigola, llorer, clau, cúrcuma o 
gingebre.

Cal no oblidar que la digestió 
comença a la boca. Així don-
cs, menjar a poc a poc i mas-
tegar bé és un bon hàbit que 
millorarà la digestió posterior 
sense cap dubte!

Cal tenir present que no tots 
els llegum són iguals!

Els llegums que tenen més 
fibra i són més difícils de di-
gerir són les faves seques i les 

mongetes. Per altra banda, les 
que millor es digereixen són 
les llenties varietat Dupuy 
(una varietat francesa que té 
menys fibra, de manera que es 
digereix millor i dona menys 
gasos), les llenties vermelles i 
les mongetes Azukis (un lle-
gum asiàtic que sol digerir-se 
millor que la resta).

Esperem que aquests consells 
t’hajudin a poder conviure 
millor amb un aliment que 
aporta molts hidrats, proteï-
nes i minerals  8

Maria Abad és jugadora i 
nutricionista del CE Europa
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8 Setembre 2022CALENDARIS  DE LL IGA 22 /23  ·  F IL IAL MASCULÍ  I  JUVENILS A MASCULÍ  I  FEMENÍ

FILIAL FEMENÍ · SEGONA CATALANA · CALENDARI PER DETERMINAR

Calendari no publicat per la Federació Catalana de Futbol en el moment de tancar aquest número del periòdic.

FILIAL MASCULÍ · PRIMERA CATALANA · GRUP 3

JORNADA 1 (02/10/22) · JORNADA 16 (05/02/23)

Can Vidalet
EUROPA- -

JORNADA 2 (09/10/22) · JORNADA 17 (12/02/23)

EUROPA
Viladecans- -

JORNADA 3 (16/10/22) · JORNADA 18 (26/02/23)

Molins de Rei
EUROPA- -

JORNADA 4 (23/10/22) · JORNADA 19 (05/03/23)

EUROPA
Reddis- -

JORNADA 5 (30/10/22) · JORNADA 20 (12/03/23)

Santfeliuenc
EUROPA- -

JORNADA 6 (06/11/22) · JORNADA 21 (19/03/23)

EUROPA
Valls- -

JORNADA 7 (13/11/22) · JORNADA 22 (26/03/23)

Ascó
EUROPA- -

JORNADA 8 (20/11/22) · JORNADA 23 (02/04/23)

EUROPA
Cambrils Unió- -

JORNADA 9 (27/11/22) · JORNADA 24 (16/04/23)

El Catllar
EUROPA- -

JORNADA 10 (11/12/22) · JORNADA 25 (23/04/23)

EUROPA
Martorell- -

JORNADA 11 (18/12/22) · JORNADA 26 (30/04/23)

Prat B
EUROPA- -

JORNADA 12 (08/01/23) · JORNADA 27 (07/05/23)

EUROPA
Santboià- -

JORNADA 13 (15/01/23) · JORNADA 28 (14/05/23)

CP Sarrià
EUROPA- -

JORNADA 14 (22/01/23) · JORNADA 29 (21/05/23)

Vilanova Geltrú
EUROPA- -

JORNADA 15 (29/01/23) · JORNADA 30 (28/05/23)

EUROPA
Atlètic Sant Just- -

JUVENIL A MASCULÍ · DIVISIÓ D’HONOR · GRUP 3

JORNADA 1 (04/09/22) · JORNADA 16 (15/01/23)

EUROPA
Barcelona- -

JORNADA 2 (11/09/22) · JORNADA 17 (22/01/23)

Zaragoza
EUROPA- -

JORNADA 3 (18/09/22) · JORNADA 18 (29/01/23)

EUROPA
Constància- -

JORNADA 4 (02/10/22) · JORNADA 19 (05/02/23)

Nàstic
EUROPA- -

JORNADA 5 (09/10/22) · JORNADA 20 (12/02/23)

EUROPA
Mallorca- -

JORNADA 6 (16/10/22) · JORNADA 21 (19/02/23)

Espanyol
EUROPA- -

JORNADA 7 (23/10/22) · JORNADA 22 (26/02/23)

EUROPA
Cornellà- -

JORNADA 8 (30/10/22) · JORNADA 23 (05/03/23)

San Francisco
EUROPA- -

JORNADA 9 (06/11/22) · JORNADA 24 (19/03/23)

Girona
EUROPA- -

JORNADA 10 (13/11/22) · JORNADA 25 (02/04/23)

EUROPA
Ebro- -

JORNADA 11 (20/11/22) · JORNADA 26 (09/04/23)

FE Grama
EUROPA- -

JORNADA 12 (27/11/22) · JORNADA 27 (16/04/23)

EUROPA
Sabadell- -

JORNADA 13 (04/12/22) · JORNADA 28 (23/04/23)

Damm
EUROPA- -

JORNADA 14 (11/12/22) · JORNADA 29 (30/04/23)

EUROPA
Badalona- -

JORNADA 15 (18/12/23) · JORNADA 30 (07/05/23)

Huesca
EUROPA- -
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JUVENIL A FEMENÍ · PREFERENT JUVENIL · GRUP 1

JORNADA 1 (25/09/22) · JORNADA 16 (29/01/23)

Sant Gabriel
EUROPA- -

JORNADA 2 (02/10/22) · JORNADA 17 (05/02/23)

EUROPA
Igualada- -

JORNADA 3 (09/10/22) · JORNADA 18 (12/02/23)

Barcelona
EUROPA- -

JORNADA 4 (16/10/22) · JORNADA 19 (26/02/23)

EUROPA
Cornellà- -

JORNADA 5 (23/10/22) · JORNADA 20 (05/03/23)

EUROPA
Levante LP- -

JORNADA 6 (30/10/22) · JORNADA 21 (12/03/23)

Damm
EUROPA- -

JORNADA 7 (06/11/22) · JORNADA 22 (19/03/23)

EUROPA
Espanyol- -

JORNADA 8 (13/11/22) · JORNADA 23 (26/03/23)

Reus
EUROPA- -

JORNADA 9 (20/11/22) · JORNADA 24 (02/04/23)

EUROPA
Vic Riuprimer- -

JORNADA 10 (27/11/22) · JORNADA 25 (16/04/23)

Manu Lanzarote
EUROPA- -

JORNADA 11 (11/12/22) · JORNADA 26 (23/04/23)

EUROPA
Santa Susanna- -

JORNADA 12 (18/12/22) · JORNADA 27 (30/04/23)

EUROPA
Llerona- -

JORNADA 13 (08/01/23) · JORNADA 28 (07/05/23)

EUROPA
Girona- -

JORNADA 14 (15/01/23) · JORNADA 29 (14/05/23)

EUROPA
Badalona- -

JORNADA 15 (22/01/23) · JORNADA 30 (21/05/23)

EUROPA
Fonstanta Fatjó- -

El Filial masculí debutarà a Primera Catalana Nou repte pel Juvenil A masculí a Divisió d’Honor El Juvenil A femení vol seguir mirant a dalt
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El Futbol Sala escapulat
canvia l’escenari dels partits

FEDERATS I ESCOLARS | La secció reforça el nivell dels equips FCF i inscriu equips de base al CEEB

El remodelat pavelló municipal del Carmel acollirà els partits de competició dels equips graciencs

À. G.

La temporada 22/23 es 
presenta farcida de no-

vetats al Futbol Sala del Club 
Esportiu Europa. 
 A nivell federat, el 
conjunt gracienc disposarà de 
quatre equips inscrits a la Fe-
deració Catalana de Futbol: 
Sènior A i Sènior B i Juve-
nil A i Juvenil B. Tots quatre 
competiran a Tercera Catala-
na i els equips A es busca que 
lluitin per pujar a Segona. Tot 
i seguir entrenant al Virolai, 
els equips canviaran l’escenari 
dels partits i jugaran en el pa-
velló cobert del Carmel. 
 Els equips escolars 
comptaran amb Menuts, Ben-
jamí i Aleví que seguiran ju-
gant a les instal·lacions de 
l’escola Gravi 8
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Pablo Clavijo: una història
digna de Hollywood

Àngel Garreta

El Juvenil B va començar 
la lliga el passat dissab-

te, remuntant el duel contra 
l’Horta amb l’1-1 al minut 91 
i el 2-1 al 96. Fins aquí, una 
història de remuntada a l’es-
til èpic com qualsevol altra, 
però... què passa si us diem 
que, amb el duel en marxa, 
al terreny de joc va entrar un 
jugador europeista que feia 3 
anys que no jugava, que va sig-
nar el gol de l’empat en temps 
afegit i va ser protagonista de 
la victòria? Aquesta és la his-
tòria de Pablo Clavijo.

Pablo, com et vas lesionar 
per primer cop?
Va ser el 3 de desembre del 
2019, jugant al Cadet A. Em 
van entrar fort per darrere.

Quines lesions has encade-
nat una rere l’altre?
Realment des d’infantils la 
meva carrera ha estat marcada 
per les lesions. La primera va 
ser una al pubis que em va te-
nir fora durant 7 mesos, però 
aquella és una altra història...  
Des d’aquell fatídic dia del 
2019 duc ni més ni menys que 
tres operacions de genoll (rò-
tula de lligament creuat ante-

rior i menisc dels dos genolls).

Quant temps has hagut d’es-
tar inactiu?
Dues temporades senceres 
que, en anys gairebé són tres.

Què vas sentir per dins en 
veure que et cridaven per en-
trar al terreny de joc?
És un moment que s’havia re-
petit dins el meu cap des que 
em vaig trencar per primer 
cop. Hi havia dies que pen-
sava que no arribaria a pas-
sar.  Era un somni però cada 
dia veia més llunyà enlloc de 
més proper. Cal ser molt fort 

de cap. Poca gent sap el que 
es passa per arribar fins aquí. 
Hi ha moments en què et 
passa pel cap deixar-ho estar. 

No només tornes a jugar 
sinó que marques el gol de 
l’empat en l’afegit!
Va ser un sentiment inexpli-
cable... Tothom somia poder 
fer una cosa així, més encara 
si el somni el duus tenint tant 
i tant de temps.

El final... de pel·lícula!
No m’ho hauria imaginat mai! 
Va ser un festival d’emocions 
que van acabar per dur-me a 

les llàgrimes. Després de tot 
plegat, no vaig poder conte-
nir l’alegria i, sincerament, no 
sabia ni com reaccionar. Ara 
mateix no puc ser més feliç, 
però això tot just acaba de co-
mençar i estic segur que enca-
ra ens queden moltes alegries 
aquesta temporada.

Tot aquest temps has estat 
en molt bones mans...
Durant tota la recuperació 
han estat amb mi tres fisios, 
Adrià Lorenzo, Carles Bus-
quets i Noelia Balaguer. Per 
mi és important fer menció 
de tots ells 8
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TRES OPERACIONS | El futbolista del Juvenil B ha tornat als terrenys de joc amb un protagonisme èpic

Clavijo crida amb ràbia tot celebrant el seu gol contra l’Horta al minut 91 en el dia del seu retorn

Roda d’emocions

Poc podia imaginar Pablo Clavi-
jo que el seu retorn als terrenys 
de joc en partit oficial, coincidint 
amb la primera jornada de lliga 
del Juvenil B, acabaria tenint un 
guió final digne de pel·lícula. 
Des de l’escalfament i fins a 
l’èpica remuntada, el futbolista 
escapulat va viure una muntanya 
d’emocions que van acabar ex-
terioritzant-se: il·lusió en entrar 
a la gespa, ràbia en fer el gol de 
l’empat, plor d’emoció i eufòria 
amb el 2-1 sobre la botzina final.
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NOVA GESPA | El Nou Sardenya completa el canvi de superfície després de més d’un mes d’obres

Quin goig de catifa!
Redacció

Semblava que aquest dia no 
arribaria mai però a inicis 

de setembre el Nou Sardenya 
va estrenar, finalment, la nova 
superfície de joc. Després 
d’esperar dos anys respecte el 
projecte inicial de canvi, el 
recinte escapulat ja llueix la 
nova superfície verda de gespa 
artificial de darrera generació. 
 En total, 6.825 met-
res quadrats de superfície de 
gespa que descansa sobre una 
base elàstica de ’proplain’ que 
permet un millor impacte de 
les cames. La gespa, de nova 
generació mixta, barreja el 
monofilament amb un fibril·-
lat que és el material que fan 
servir els equips professionals 
internacionals en els seus per-

centatges de gespa artificial 
quan es barreja amb la natural 
als grans estadis.
 El terreny de joc, de-
limitat pròpiament per les lí-
nies, passa a tenir una mida de 
100’5 metres de llarg per 62 
d’ample. S’han fet servir en la 
seva remodelació un total de 
120 tones mètriques de sílice i 
60 tones mètriques de cautxú 
negre.
 En les darreres set-
manes els diferents equips fe-
derats han anat fent servir la 
nova gespa en entrenaments i 
primers partits de les respec-
tives lligues. A partir del tan-
cament d’aquest periòdic, serà 
el torn d’estrena pels més me-
nuts de l’Escola, que tornaran 
a la rutina a finals d’aquest 
mes de setembre 8

A la primera foto superior, instal·lació de la gespa mixta. Al mig, el ‘proplain’ per absorvir millor els impactes. Sobre aquestes línies, aspecte final del canvi de gespa
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PREPARATS | L’Europa B debuta a Primera Catalana després de la seva refundació el 2012

Jonathan Ruiz: “Tenim molt bons
jugadors amb marge de millora”

Àngel Garreta

És un any d’estrenes i par-
lem amb el tècnic del Fi-

lial masculí sobre l’immediat 
inici de la competició a Pri-
mera Catalana.

Jonathan, quina valoració 
fas de la pretemporada?
Ha estat útil per treure con-
clusions amb l’equip a nivell 
de model de joc i caràcters 
dins el vestidor. A nivell de 
joc la valoro bé, però crec que 
l’equip no està ni al 50% de 
la seva capacitat. Tenim molt 
bons jugadors però amb mar-
ge de millora. Hem de ser crí-
tics i seguir madurant.

En quin punt de cohesió 
amb les teves idees es troben 
els jugadors?
Ha sigut molt fàcil transmetre 
al grup la nostra idea de mo-
del de joc. Són uns nois molt 
treballadors, amb molt talent 
i amb unes ganes de creixe-
ment i millora molt grans. Per 
tant, tenint això, el treball en 
aquest aspecte ha estat senzill. 
La predisposició del grup és 
immillorable.

La Primera Catalana canvia-
rà la temporada vinent i no-
més seguiran a la nova lliga 
els 5 primers. Veus possible 
colar-se en aquest grup cap-
davanter ?

Quan agafes un projecte has 
de ser el més ambiciós possi-
ble. Si em preguntes si hi vull 
ser, és clar que sí! Però existei-
xen molts factors que deter-
minaran la nostra classifica-
ció. El primer és l’equip, que 
sincerament crec que tenim 
plantilla per estar a dalt, però 
també hem de ser conscients 
d’on venim i que som joves i 
recent ascendits. On més no-
tarem la falta d’experiència 
serà a la primera volta.

Què és el millor que has vist 
fer al teu equip aquesta pre-
temporada i en què creus 
que s’ha de millorar encara?
El millor que he vist és la for-

ma d’entrenar que tenen. Són 
uns nois amb ganes de creixe-
ment. On hem de millorar és 
en la regularitat de la compe-
titivitat interna. Entrenar al 
100% ens permetrà competir 
al 100%. Hem d’aconseguir 
allargar aquesta competitivi-
tat en tots els exercicis de tots 
els entrenaments.

Com has vist als jugadors 
que han fet part de la pre-
temporada amb el primer 
equip?
Són jugadors que han vingut 
amb un plus. El ritme de la 
primera plantilla beneficia a 
qualsevol jugador del Filial i, 
per tant, a tot l’equip 8

Una Superlliga
entre 3a RFEF
i 1a Catalana

La temporada 23/24 la 
Primera Catalana baixarà 
un esglaó per deixar pas a 
un únic grup de 16 equips 
que formaran l’anomenada 
‘Superlliga’.
 Formaran part de 
la nova categoria els des-
cendits de Tercera Divisió, 
els classificats entre el 2n i 
5è lloc dels 3 grups de Ca-
talana i el guanyador d’una 
ronda entre millors sisens.
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UN TÈCNIC DE PRIMERA | Descobrim el ‘míster’ que va dirigir l’Europa en la fundació de la Primera Divisió

L’austríac Karl Heinlein (I)
Xavier Vidal i Cris Rosique

Un dels orgulls de l’Euro-
pa és haver sigut un dels 

10 equips fundadors de la Pri-
mera Divisió estatal el 1928. 
La potència de la fita acon-
seguida fa que, sovint, s’ama-
guin aspectes o persones que 
semblen secundàries. Aquest 
és el cas de Karl Heinlein, 
l’entrenador austríac de l’Eu-
ropa que va comandar l’equip 
en el debut a Primera.
 Heinlein va néixer un 
25 d’abril del 1892 a Viena. 
Amb 19 anys (1911) va de-
butar com a migcampista al 
Wiener AC, un dels equips 
que aquella temporada també 
seria fundador de la primera 
lliga d’Àustria. Heinlein es va 
consolidar en el primer equip 
de la capital, però l’esclat de 
la Primera Guerra Mundial el 
1914 trencaria la seva carre-
ra en ser cridat a files. Tenim 
constància que, en el conflic-
te bèl·lic, va participar l’agost 
d’aquell any a la batalla de Za-
mosc (Polònia) on va ser ferit 
a la cama.
 El desembre del 1917, 
enmig de la guerra, va ser con-
vocat per la selecció nacional 
d’Àustria per jugar un amis-
tós contra Suïssa (derrota per 
3-2). Acabat el conflicte, va 
repetir convocatòria per jugar 
contra Hongria (també der-
rota, per 2-1), acabant aquí 
la seva carrera internacional. 
Dos mesos després, Heinlein 
va fitxar pel Gradjansky (ac-
tual Dinamo de Zagreb) de 
Croàcia, però ho va fer ja en 

qualitat de jugador-entrena-
dor, militant a les seves files 
dues temporades. Cap a finals 

del 1921, va tornar a Viena 
per a jugar al First Vienna, 
quedant sots campió d’Àustria 
el curs 1923/1924. Allà va 
penjar les botes per a passar 
a ser entrenador. La carrera 
com a tècnic la va iniciar a 
Alemanya, concretament al 
modest Wiesbaden, un equip 
situat prop de Mainz, al sud 
del país.
 El futbol català tot 
just començava a ser un esport 
massiu a casa nostra, àvid de 
referents futbolístics que es 
trobaven als models britànics 
i del centre del continent. El 
conjunt europeista era llavors 
el segon equip en discòrdia a 
la ciutat i va intentar el fitxat-

ge de l’hongarès Alfred Schaf-
fer ”Spezi”, tota una estrella 
del seu país com a jugador i 

entrenador. Les seves altes-
pretensions, però, van ser un 

obstacle insuperable. És així 
com arriba l’opció de Karl 
Heinlein, qui va arribar a Bar-
celona per a dirigir l’equip en 
un amistós contra el Badalo-
na. El seu primer partit oficial 
va ser contra el Martinenc, 
amb triomf escapulat per 6-1.
 En la primera campa-
nya Heinlein va dur l’Europa 
al subcampionat de Catalunya 
a només 3 punts del Barça. 
Una inesperada derrota a Sa-
badell en la penúltima jornada 
va evitar tota possibilitat de 
títol. Al campionat de Copa 
es va quedar eliminat a quarts 
de final pel Real Madrid des-
prés d’un desastrós partit de 
desempat a Zaragoza. Cal 
destacar que, en la seva esta-
da a la banqueta, va facilitar 
l’arribada d’equips del centre 
d’Europa per a disputar amis-
tosos. Així, passen per terreny 
europeista equips com l’Spar-
ta de Praga, l’Admira de Viena 
o l’MTK de Budapest 8

El Grandjanski 
de Croàcia, equip

on va militar
Heinlein, va jugar 

contra l’Europa 
el 1922. Va ser 

el debut del nom 
més gran de la
nostra història: 

Manuel Cros

El Wiener,
curiosament,
també va ser

rival de l’Europa
l’any 1922

Amb ell de tècnic
van visitar el 

camp europeista
equips de renom

com l’Sparta
de Praga

A la foto superior, Heinlein al Gradjansky. Sobre aquestes línies (cinquè per la dreta a dalt) al Wiener
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