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ESPECTACULAR | Mai el Primer Equip masculí de l’Europa havia arrencat una lliga d’aquesta manera

El millor inici de la història!

Àngel Garreta

La temporada 1988/1989, 
amb l’equip a Preferent, 

es va començar el campionat 
de lliga amb 6 triomfs conse-
cutius. Aquella ratxa inicial 
era la millor de la història 
en qualsevol de les diferents 
categories del futbol on hagi 
participat l’Europa... fins que 
l’equip d’Ignasi Senabre ha su-
perat aquest registre a Tercera 
RFEF: ni més ni menys que 7 
de 7 i els 21 punts possibles 
en joc a tancament d’aquesta 
edició del periòdic L’Escapv-
lat. Un registre rècord.
 El primer triomf va 
tenir lloc a Castelldefels (0-
2), un camp que se li dona 
bé a l’Europa en les darreres 
temporades. L’estrena a casa, 
contra el sempre aspirant Gi-
rona B es va saldar amb el ma-
teix resultat però a la inversa, 
un 2-0 pels graciencs. El con-
junt escapulat es va mostrar 
invicte en gols encaixats fins 
la jornada 5 a Tona, superant 
a les jornades 3 i 4 el Vilafran-
ca (0-2) i la Fundació Grama 
(3-0). A Tona es van encaixar 
els dos primers gols però 
l’equip va sumar igualment el 
triomf (2-4). Contra la Pobla 
de Mafumet, de nou a Gràcia, 
triomf per 2-1. El darrer par-
tit jugat fins l’edició d’aquesta 

publicació va ser a Peralada, 
on es va patir als minuts finals 
però es va poder aconseguir 
sumar de nou 3 punts (1-2) i 
situar-se amb ple de victòries, 
un ple que només comparteix 
l’Épila, del grup d’Aragó, ent-
re tots els equips de totes les 
divisions de caràcter estatal 
entre la Liga Santander i la 
Tercera RFEF.
 En l’horitzó dels 
rècords encara queden llu-
ny els 10 partits seguits de 
la temporada 1961/1962, la 
temporada ’bressol’ de l’equip 
que, un any després, assoliria 
l’ascens a la Segona Divisió 
A del futbol estatal. Això sí, 
si comptem el pas entre dues 
temporades, a l’actual ratxa 
cal sumar-li les darreres dues 
victòries de l’equip a Segona 
RFEF el curs passat, contra 
l’Ibiza Islas Pitiusas a casa i 
en el darrer matx del campio-
nat a Tarazona. En aquest cas, 
doncs, l’equip, en dos campio-
nats diferents, duu 9 triomfs 
consecutius.
 Fins on serà capaç 
d’arribar l’actual plantilla? 
Sigui com sigui, aquest inici 
és prometedor de cara a un fi-
nal de temporada on es pugui 
optar a recuperar la categoria 
perduda la temporada pas-
sada i, en aquesta ocasió, no 
tornar-la a deixar escapar 8

De moment, l’Europa compta tots els seus partits de 3 en 3 punts

Una afició molt entregada
Es podria pensar que, des-
prés de patir un descens de 
categoria, el desànim estaria 
present en l’entorn europe-
ista a nivell esportiu. Els so-
cis i aficionats de l’Europa 
han estat, però, al costat de 
l’equip des de la jornada 1, 
fent-se presents en tots els 
camps (no només a l’estadi 
Nou Sardenya) i jugant com 
a clar número 12 de l’equip. 
Si la temporada segueix així, 
l’aspecte dels partits a casa 
serà cada dia més impactant.

La ‘sorpresa’ d’Adri Gené
Quan l’entorn de l’Europa 
parlava de la plantilla durant 
els mesos d’estiu, segurament 
Adri Gené no estava entre els 
noms més comentats. L’exda-
vanter del Girona B, però, ha 
esclatat en l’inici de la lliga 
i ja lidera la llista de goleja-
dors de l’equip (4 gols) i la 
d’assistències (2) a la resta 
de companys. El seu somriu-
re i energia també contagien 
companys i aficionats!
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LA RATXA CONTINUA | Tot i la derrota a la Copa, la il·lusió es manté intacta per a la lliga

Centrades en el lideratge

Xavi de la Ossa

Semblava l’Europa un grup 
de turistes en comptes 

d’un club de futbol a l’entra-
da de Valdebebas. No era per 
menys, ja que l’escenari era de 
la grandesa d’un dels equips 
més grans en l’àmbit estatal. 
Després d’un viatge tranquil 
fins a terres madrilenyes i sa-
bent que el partit es retrans-
metia per la televisió, les gra-
cienques afrontaven el primer 
desplaçament històric de la 
temporada. 
 Va ser vestir-se de curt 
i demostrar que ni els escena-
ris més espectaculars poden 
amb un equip que ha arren-

cat la temporada amb la con-
fiança pels núvols. Els avala 
un treball de moltes hores al 
darrere i una unió de vestuari 
que, una temporada més, tor-
na a ser un factor clau en tot 
el que s’està vivint al club.
 El final el saben, un 
0-4 que va deixar l’afició or-
gullosa d’un equip que encara 
no coneix sostre. Cinquena 
victòria seguida en l’estrena 
de la Segona RFEF i passant 
per sobre de rivals que la tem-
porada passada estaven en la 
categoria de plata del futbol 
femení estatal.
 Parquesol, Friol, Za-
ragoza, Espanyol B i Real 
Madrid B han estat les pri-

meres cinc victòries del se-
gon any de projecte que es va 
iniciar a l’estiu del 2021 i que 
està donant alegries, de mo-
ment, infinites.
 Els números d’aquest 
Europa són espectaculars i és 
que en 36 partits oficials de 
Joan Bacardit a la banqueta, 
les escapulades només n’han 
perdut tres, un de lliga da-
vant l’Atlètic Balears al Nou 
Sardenya, un de Copa Cata-
lunya davant el Santa Susanna 
com a visitant i el de Copa 
de la Reina contra l’Oviedo a 
casa. Dels 32 partits restants, 
dos empats que van donar un 
ascens i un campionat de lliga 
i 30 victòries. Sensacional! 8

Celebració amb l’afició a la Ciudad Real Madrid

Duels directes
Les gracienques tenen al da-
vant un mes de novembre de 
màxima intensitat i exigèn-
cia amb la disputa de quatre 
partits que marcaran quin és 
el camí real de l’Europa en 
aquesta nova Segona RFEF.
 El primer dels rivals 
a tenir en compte és el ter-
cer classificat, Osasuna B, 
que visitarà l’estadi dissab-
te 29 d’octubre a les 12 del 
matí. El següent matx serà 
el primer cap de setmana de 
novembre davant el Getafe 

per després rebre el Racing 
de Santander, viatjar a Ma-
drid per visitar el Torrelo-
dones i tancar el dia 27/11 
aquest mes fatídic amb la 
disputa del matx davant el 
Pradejón, equip que en el 
moment d’escriure aquestes 
línies és colíder amb les es-
capulades.
 Un mes de novem-
bre, per tant, que decidirà 
si l’Europa està preparat per 
lluitar a la zona alta de la 
taula classificatòria.
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Una derrota plena de victòries

Sara amb Isina, de l’Oviedo, al partit de Copa

Xavi de la Ossa

Dir que d’una derrota se’n 
poden extreure moltes 

victòries és un tòpic en tota 
regla. No obstant això, el que 
va passar a la Copa de la Rei-
na davant l’Oviedo al Nou 
Sardenya deixa més lectures 
positives que negatives. 
 El tècnic Joan Bacar-
dit va sumar la seva tercera 
derrota com a entrenador es-
capulat en 36 partits dirigits, 
però l’equip va tornar a com-
petir molt bé davant tot un 
Segona Divisió, va ser superi-
or en molts trams de partit i 
va generar més que el seu ri-
val, que va tenir-ne prou amb 
aprofitar tres de les quatre 
ocasions que va generar per 
passar de ronda.
 El partit va ser televi-
sat per Betevé amb TV3 ofe-
rint un resum del mateix al te-
lenotícies. També es va tornar 

a superar la xifra d’assistència 
a un partit de futbol femení 
de l’Europa al Nou Sardenya 
amb els més de 1.200 espe-
ctadors i espectadores que 
van ocupar les graderies de 
l’estadi gracienc en un vespre 
màgic. En definitiva, es va 
donar l’escenari perfecte per 
enganxar l’afició que encara 
no tenia en el radar un equip 
que ens està fent somniar.
 La Copa genera il·lu-
sió i haver eliminat l’Oviedo 
hauria pogut portar un Pri-
mera Divisió a la Vila, però la 
prioritat d’aquest equip con-
tinua sent la lliga, on encara 
no coneix la derrota després 
d’arrencar amb un 5/5 i pri-
mera plaça a la classificació. 
La derrota a la Copa no resta 
punts, però sí que deixa apre-
nentatge i ganes de millorar 
per poder seguir creixent a la 
Segona RFEF i veure fins on 
es pot arribar 8

RÈCORD DE PÚBLIC | Mai un partit de futbol femení al Nou Sardenya havia reunit tants espectadors
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EQUIPS MASCULINS 

Juvenil B · Preferent 
Tècnic: Roger Navarro 

Juvenil C · Preferent 
Tècnic: Joan Coll 

Juvenil D · Segona 
Tècnic: Jordi Gatell 

Cadet A · Preferent 
Tècnic: Ramon Gatell

Cadet B · Primera 
Tècnic: Nil Capdevila

Cadet C · Primera 
Tècnic: Guille Espinosa

Cadet D · Segona 
Tècnic: Carlos Vázquez 

Infantil A · Divisió d’Honor 
Tècnic: Xavi Falcón

Infantil B · Primera 
Tècnic: Pau López 

Infantil C · Primera 
Tècnic: Michael Chipantasi

Infantil D · Segona 
Tècnic: Ramon Campillo

Aleví A · Preferent 
Tècnic: Arnau Moreno

Aleví B · Primera 
Tècnic: Marçal Rodes

Aleví C · Primera 
Tècnic: Iñaki Villalba

Aleví D · Segona 
Tècnic: Xavi Cruz

Aleví E · Segona 
Tècnic: Jan Capell

Aleví F · Segona 
Tècnics: Carlos Miranda

Alevi G · Tercera 
Tècnic: David Caldú

Benjamí A · Preferent 
Tècnic: Adri Guillén

Benjamí B · Primera 
Tècnic: Nil Morte

Benjamí C · Primera 
Tècnic: Guillem Rocas

Benjamí D · Segona 
Tècnic: Gerard Pou

Benjamí E · Segona 
Tècnic: Ferran Montero

Benjamí F · Tercera 
Tècnic: Esteve Avellán

Prebenjamí · grup únic 
Tècnic: Joan Balanya 

EQUIPS FEMENINS
Juvenil B · Primera 
Tècnic: Robert Garcia

Juvenil C · Segona 
Tècnic: Daniel Maldonado

Infantil A · Primera 
Tècnic: Jordi Rosselló

Infantil B · Segona 
Tècnics: Clàudia López i Martina Rodes

Infantil C · Segona 
Tècnic: Anna Tan i Paula López

Aleví · Primera 
Tècnic: Àlex Gispert

Formar i competir
BASE | Més equips femenins que mai en una temporada apassionant

Una xerrada del Juvenil B de l’Europa abans d’un partit d’estiu

Àngel Garreta

La temporada 22/23 es 
torna a presentar emo-

cionant i competida pels di-
ferents equips formatius de 
l’Europa. Enguany, el club 
comptarà, en categoria mas-
culina, amb 4 equips juvenils, 
4 cadets, 4 infantils, 7 alevins, 
6 benjamins i un prebenjamí. 
En categoria femenina hi 
haurà 3 juvenils, 3 infantils i 
un aleví. Tots ells al marge de 
filials i primers equips en cada 
categoria. A la taula del costat 
teniu cada equip, divisió on 
milita i entrenador/a a càr-
rec, exceptuant els sis princi-
pals equips federats (primers 

equips, filials i juvenils A) que 
formen part del grup destacat 
d’equips del club amb secció 
pròpia al periòdic, xarxes i 
portal web.
 La coordinació de 
base aposta un any més per la 
confiança en els tècnics de la 
casa. Pocs noms varien respe-
cte la temporada anterior i al-
guns agafen ’galons’ entrenant 
equips superiors respecte la 
temporada passada. Així ma-
teix, tal com ja és tradició al 
club, alguns tècnics són, a la 
vegada, jugadors o exjugadors 
de la base del club, amb ampli 
coneixement de l’entitat, l’eta-
pa formativa i l’entorn del CE 
Europa  8

Gatell: cinc anys creixent

L’abril del 2017 el CE Euro-
pa anunciava la incorporació 
de l’exjugador europeista Ra-
mon Gatell com a nou direc-
tor esportiu del futbol for-
matiu masculí del club.
 En poc més de cinc 
anys, els diferents equips del 
club han anat assolint i recu-
perant categories i de la base 
han arribat alguns jugadors 
al Primer Equip europeista. 
També els diferents entrena-
dors han arribat a cotes altes 
o a dirigir el Primer Equip.
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Un esglaó molt més competitiu
UNA CATEGORIA QUE JA IMPOSA | La Primera Catalana és una divisió plena d’oportunitats 

El Filial masculí celebrant el primer triomf a 1a Catalana contra el Viladecans

Àngel Garreta

El 2012 l’Europa va de-
cidir refundar un equip 

filial masculí i fer-ho sense 
haver de comprar cap plaça 
federativa ni fusionar cap en-
titat. Començant des de zero, 
el club va inscriure un equip 
sènior en la darrera categoria 
del futbol, la Quarta Catala-
na. 
 Per a la temporada 
2015/2016 ja es militava a 
Segona Catalana després de 
dos ascensos consecutius a 
les ordres de David Vilajoa-
na, tècnic que posteriorment 
dirigiria el Primer Equip fins 
dur-lo al títol de lliga de 3a 
RFEF i a militar en la nova 
i estrenada categoria de Se-
gona RFEF. Després d’unes 
quantes campanyes batallant 
en la zona alta de la lliga, el 
curs passat, de la mà de Josep 
Maria Gené a la banqueta, el 
Filial va assolir la fita d’ascen-
dir a Primera Catalana, cate-
goria on hi militarà per pri-
mera vegada com a equip ‘B’ 
de ple dret del club (fa anys, 
quan existia l’anterior Filial, 
ho va fer sota la denominació 
de Caprabo-Europa B). 
 Enguany els rivals del 
conjunt gracienc ja presenten, 
algun d’ells, autèntics galons 

en categories més competiti-
ves del futbol català o estatal. 
Al grup 3, on milita l’Europa, 
hi trobem entitats amb pas-
sant recent a Segona B com el 
Santboià, o a Tercera en zona 
alta -o inclús alguna promo-
ció d’ascens- com Ascó, Sant-
feliuenc o Vilanova També hi 
miilta un altre filial, el Prat 

B, i el clar favorit a l’ascens 
per potencial i estructura, el 
Reus Reddis, equip que té la 
voluntat de reemplaçar histò-
ricament el desaparegut Reus 
Deportiu.
 En definitiva, l’Euro-
pa B viurà, sens dubte, un any 
de creixement i maduresa en 
una categoria força més com-

petitiva que la Segona Ca-
talana. L’objectiu de l’equip 
aquesta temporada és un rep-
te complicat: quedar entre els 
5 primers. Aquest fet perme-
tria poder assolir plaça dins la 
nova categoria que es crearà 
la temporada vinent entre la 
3a RFEF i la Primera Catala-
na: la Superlliga Catalana.

En aquesta divisió hi mili-
taran els descendits de 3a 
RFEF, els classificats entre 2n 
i 5è de cada un dels grups de 
l’actual Primera Catalana i el 
millor sisè de tots ells.
 Com va passar fa dos 
anys amb el Primer Equip 
masculí i l’any passat amb el 
femení, l’Europa s’està “men-
jant” totes les reformes fede-
ratives, assolint ascensos que, 
a la pràctica, el deixen en el 
mateix ordre de divisió (això 
sí, amb rivals de molta més 
entitat i prestigi).

Un referent de Primera

La configuració de ‘l’staff ’ 
tècnic gracienc ha sumat 

aquesta temporada una in-
corporació de luxe: l’exjuga-
dor Aday Benítez, qui va ser 
un dels capitans del Girona i 
que ha jugat, al tram final de 
la seva carrera, a Primera i Se-
gona Divisió amb el conjunt 
blanc-i-vermell.
 Aday, recent retirat, 
serà sens dubte un far i un 
exemple pels joves jugadors 
de l’equip gracienc i un mo-
tivador per tal de dur l’equip 
a les màximes fites esportives 
que siguin possibles en una 
temporada d’evolució i crei-
xement de la plantilla 8

Manel ja ha debutat a 3a RFEF

Que el planter de l’Europa 
és un viver de jugadors amb 
potencial per a 3a RFEF i 
2a RFEF és un fet des de fa 
anys, sigui pujant al Primer 
Equip europeista o fent car-
rera més enllà de Gràcia en 
divisions de més nivell. Si la 
temporada passada Pol Al-

dabó va debutar a 2a RFEF, 
enguany, en poques jor-
nades de lliga, ja ho ha fet 
Manel Lozano a 3a RFEF. El 
jugador del Filial va debutar 
amb el Primer Equip en el 
triomf dels graciencs contra 
la Grama (3-0), signant fins 
i tot una assistència.

No és l’únic jugador en l’òrbi-
ta de la primera plantilla, do-
nat que alguns d’ells ja treba-
llen en aquesta dinàmica. En 
el darrer partit abans de tan-
car aquest diari, Pol Morlans 
va anar convocat a Peralada, 
en aquest cas sense arribar a 
debutar. Hi ha futur al ‘B’!
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Estrena històrica del Filial femení 
INICI POSITIU | Les gracienques han arrencat la temporada a la Segona Divisió amb dues victòries 

El Filial femení celebra un gol al Nou Sardenya

Xavi de la Ossa

Era molt necessari comp-
tar amb un Filial femení 

a l’Europa. Les últimes tem-
porades del Juvenil A han es-
tat molt positives i són vàries 
les futbolistes que no han po-
gut progressar cap al Primer 
Equip. A partir d’aquest any, 
però, la realitat ha canviat 
perquè l’Europa B ja camina 
des del passat mes de juliol 
amb Sara Mérida a la banque-
ta després de moltes tempora-
des a l’Espanyol.
 La pretemporada de 
l’equip ha estat molt positi-
ves amb quatre victòries en 
cinc partits, perdent només 
davant el Juvenil A del Le-
vante Las Planas per 2-1. La 
bona dinàmica no ha quedat 
aquí, doncs l’equip ha prota-
gonitzat una gran estrena de 
temporada a la Segona Divi-
sió Catalana amb dues victò-
ries en els dos partits que les 
europeistes han pogut dispu-
tar fins al moment d’escriure 
aquestes línies. 
 El primer partit, el de 
l’estrena històrica, va acabar 
amb victòria per 8-0 davant 
l’Hospitalet Atlètic. Montse 
Amella, exfutbolista del Juve-
nil A, va ser l’autora del pri-
mer gol de la història d’aquest 
nou Europa B.

 El segon encontre 
s’havia de disputar el passat 
16/10 davant l’Atlètic Poble-
nou a domicili, però el partit 
va quedar ajornat a petició de 
l’equip local, que no compta-
va amb fitxes suficients per a 
poder competir, i es disputarà 
finalment el dimecres 02/11 
a les 21 hores.

 El tercer partit va ser 
el passat diumenge 23/10 a 
les 19:15 hores davant el Pu-
jadas. L’encontre va acabar 
amb un 23-0 a favor de l’Eu-
ropa i una actuació destacada 
de Montse, Anabel i Mora-
les. El partit va quedar tacat 
per la polèmica a les xarxes 
socials per l’assetjament cap 

a Àlex, futbolista del Filial 
femení (més informació en 
el destacat d’aquesta mateixa 
pàgina).
 La quarta jornada de 
la Segona Divisió depararà 
un Sant Andreu-Europa B al 
Narcís Sala. Després, les esca-
pulades s’enfrontaran al Mar-
tinenc B a domicili i afronta-

ran jornada de descans abans 
de disputar partit davant la 
Barceloneta, Salut Pere Gol 
i Montañesa, a part de l’an-
teriorment mencionat davant 
l’Atlètic Poblenou entre set-
mana. Sens dubte un calen-
dari intens on l’equip haurà 
d’anar superant obstacles per 
aconseguir els objectius.

Ascens i campionat

La plantilla del Filial fe-
mení està preparada per 

competir una o dues categori-
es per sobre de la Segona Di-
visió Catalana. Sara Mérida, 
Júlia Marco i Lucía Martínez 
(també amb primer equip) 
lideren un vestuari format 
per dues futbolistes, Anabel i 
Rio, que formaven part de la 
primera plantilla fins la tem-
porada passada i fins a tres 
jugadores que l’any passat mi-
litaven al Juvenil A escapulat 
com és el cas d’Anna, Botello 
i Montse. Complementen 
aquesta plantilla jugadores 
que ja havien passat pel club 
en diferents equips com Mo-
rales, Catia, Sancho, Blan-
ca, etc. Per tant, l’objectiu 
d’aquest equip per la present 
temporada passa per ascendir 
i guanyar el campionat. Pri-
mer, però, caldrà continuar 
amb la bona dinàmica 8

L’Europa, amb l’Àlex

El futbolista del Filial fe-
mení, Àlex Alcaide, ha estat 
objecte aquests dies de tota 
mena de comentaris tràns-
fobs a les xarxes socials. 
Aprofitant que apareixia en 
la fotografia que il·lustra el 
descans del partit davant el 
Pujadas (amb resultat de 10-

0), els intolerants han apro-
fitat per atacar el futbolista 
escapulat deixant comenta-
ris denigrants i lamentables 
en una societat on aquest 
tipus de conductes haurien 
d’estar eliminades. L’Europa 
es posiciona fermament al 
costat de l’Àlex i ha proce-

dit a denunciar els comptes 
que han atacat la dignitat del 
futbolista amb insults. L’Eu-
ropa defensarà la llibertat de 
les persones i es posiciona 
de forma contundent davant 
actituds marcades per no res-
pectar els drets humans. Avui, 
demà i sempre, DIEM NO.
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AL ‘TOP’ EN QUATRE ANYS | La secció virtual del club disputarà les màximes categories

Els eSports, a l’elit del futbol!

Redacció

L’Europa eSports de Play 
Station 5 jugarà a la Pri-

mera Divisió de la plataforma 
després d’una reestructuració 
a la competició.
 Així doncs, els ju-
gadors coordinats per Belt-
ry tanquen un cicle assolint 
l’ascens, tot i ser administra-
tiu, a la categoria professional 
més alta de l’estat, on els ju-
gadors de l’equip gracienc es 

veuran les cares amb rivals de 
seccions d’eSports d’equips de 
la Liga Santander.
 Al 2018, la secció dels 
eSports del club va començar 
el seu camí a la lliga regional, 
sis categories per sota de la 
Primera Divisió. Ara, 4 anys 
després, els europeistes debu-
taran a la màxima categoria de 
Clubes Pro després d’una sèrie 
d’ascensos esportius i admi-
nistratius, però que premien 
la feina i el treball constant 

que s’està fent a la secció des 
del primer dia.
 D’altra banda, l’Euro-
pa es converteix en el primer 
equip català de la història de 
la modalitat que, començant 
a la categoria més baixa de la 
VFO, arriba a la Primera Divi-
sió. L’Europa, a més, és també 
el segon club en tenir, actual-
ment, un equip a la Primera 
Divisió de les plataformes de 
Playstation i Xbox, juntament 
amb el Cádiz 8

Vols jugar a bàsquet
o a League Of Legends?

La secció d’esports virtuals del CE Europa 
també té altres disciplines al marge del fut-
bol: bàsquet virtual i LOL (League Of Le-
gends). El club busca gent que sigui de Gràcia, 
Barcelona o resta de Catalunya per a formar 
equips i participar a diferents competicions. 
Els interessats poden contactar al correu elec-
trònic  europaesports@ceeuropa.cat
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APRENENTATGE | Ensenyant a jugar a futbol als més petits

Una Escola formativa, lúdica, inclusiva
i que també fomenta la sana competició

Alumnes de l’Escola de Futbol escoltant indicacions de la seva entrenadora

Comença la lliga interna
el proper 5 de novembre

Després de tres dissabtes de 
partits amistosos per a ca-
librar els nivells i fer equip 
entre els alumnes de l’Es-
cola de futbol del club i un 
descans pel pont de l’1 de 
novembre, la competició in-
terna de lliga s’estrenarà el 
5 de novembre i s’allargarà 
durant 15 dissabtes fins el 
18 de març, moment en què 
finalitzarà aquesta competi-

ció i els equips es dividiran 
en grups per a jugar la com-
petició de Copa.
 En els propers dies, 
les famílies rebran la com-
posició final dels equips i 
també el nom de carrer o 
plaça de la Vila de Gràcia 
que s’assigna a cada equip 
per a la seva identificació 
dins la competició i les dife-
rents classificacions.

Redacció

L’Europa activarà aquest 
novembre el darrer cam-

pionat que resta per iniciar 
d’entre tots els esportistes que 
té el club: la lliga interna de 
l’Escola de futbol. Una Escola 
que segueix augmentant juga-
dors i jugadores inscrits des-
prés dels dos primers anys de 
pandèmia de la Covid-19.
 Com ja es va co-
mençar a aplicar el curs pas-
sat, sense oblidar-nos de la 
prioritat de l’Escola vers els 
seus alumnes (formar i diver-
tir) no es deixarà de banda 
l’aspecte competitiu. 

Una competició sana, partici-
pativa, de foment del treball 
en equip, saber guanyar i sa-
ber perdre. Preparar els juga-
dores i jugadores més menuts 
del club ja sigui per a gestion-
ar les emocions i frustracions 
esportives com les de la vida 
mateixa quan comencin a te-
nir més edat. 
 Les famílies que ho 
desitgin encara poden optar 
a alguna de les poques places 
disponibles per a aquesta 
temporada. Ho poden fer pre-
sencialment a les oficines del 
club (c/ Pau Alsina, 140) o bé 
escrivint al correu electrònic 
escola@ceeuropa.cat 

A l’Escola de l’Europa hi po-
den prendre part nens i ne-
nes de 4 a 14 anys. L’Escola 
es planteja com una proposta 
formativa i lúdica. Segons el 
nivell dels diferents futbolis-
tes, el club pot arribar a pro-
posar a les famílies fer el pas 
al futbol federat competitiu 
en un dels equips de l’Europa 
adequat a la categoria i edat 
del nen/a.
 Els més menuts de 
la casa poden entrenar-se els 
dilluns i dimecres tarda o els 
dimarts i dijous, al Nou Sar-
denya o el Camp de l’Àliga, 
jugant sempre els partits del 
dissabte al Nou Sardenya 8
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FILIAL FEMENÍ | La davantera europeista analitza l’inici de temporada de l’equip de recent creació

Montse: “Quedar-me és tornar al club 
el que m’ha donat durant molts anys”
Xavi de la Ossa

Ha arrencat la tempora-
da de la millor manera 

possible marcant vuit gols 
en dos partits. Al costat de 
futbolistes com Anabel, Rio, 
Anna o Botello, conforma la 
columna vertebral de jugado-
res que ja militaven a l’Europa 
l’any passat i que s’han quedat 
per lluitar per un projecte de 
recent creació. Així analitza 
Montse Amella el seu inici de 
campanya amb el Filial.

Com ha estat l’inici d’any?
Molt positiu. No només pels 
resultats obtinguts en pre-
temporada i en els primers 
partits, sinó per la rapidesa 
amb què ens hem conegut 
cada una i l’esforç de tota la 
plantilla per seguir el mateix 
camí i poder complir els obje-
ctius marcats.

Vas marcar el primer gol de 
la història del Filial. Com va 
ser aquell moment ?
Quan marco no soc gaire con-
scient què significava aquell 
gol més enllà d’ajudar a l’equip 
a aconseguir la victòria. Des-
prés m’adono que és especial 
perquè és el primer gol de la 
història del Filial femení d’un 
club com és l’Europa. Saber 
que aquell va ser el primer de 
molts és satisfactori.

Com és entrenar amb Sara 
Mérida? Què us està apor-
tant ?

Tenir-la com a entrenadora és 
un luxe. És una persona exi-
gent que no es conforma amb 
qualsevol cosa. Estem en una 
categoria més baixa del que 
estem acostumades i ella sap 
motivar-nos per continuar 
treballant de cara a millorar el 
nostre rendiment.

Parlem d’objectius. Quin 
objectiu teniu com a equip i 
quins et marques en l’aspec-
te personal?
Pujar de categoria. A partir 
d’això, tenim altres inputs per 
a consolidar-nos com a equip 
pensant en un futur. En l’àm-
bit personal, em vull autoexi-
gir en cada entrenament per 
ser millor jugadora que ara. 
Vull demostrar el nivell per 
poder arribar a formar part 
del Primer Equip algun dia.

Com va ser la decisió de 
quedar-te al Filial?
Complicada. Vaig pensar a 
marxar a buscar nous reptes 
amb l’objectiu de continuar 
creixent, però finalment m’he 
quedat on se’m plantejava 
aquest nou repte. Quedar-me 
és una manera de tornar al 
club el que m’ha donat durant 
molts anys.

Com valores que per fi exis-
teixi aquest Filial?
Cada any hi ha jugadores molt 
bones que, per desgràcia, han 
hagut de marxar a altres clubs 
perquè no comptaven amb el-
les pel Primer Equip i no hi 

havia la possibilitat d’aquest 
equip intermedi. Saber que 
ara les jugadores tenen opció 
de quedar-se al club és bo, i 
més sabent la qualitat que te-
nen i tot el que aprenen.

Sou una plantilla amb expe-
riència i joventut. És això 
positiu?
És bo que hi hagi jugadores 
que venen del Primer Equip 
com Anabel i Rio i que apor-
tin experiència, així com 
futbolistes del Juvenil A i 
Juvenil B i altres amb passat 
europeista que ens donin més 

dinamisme i intensitat. Tot 
això ens aporta un equilibri 
que és molt positiu.

Què penses del creixement 
del futbol femení del club? 
Veure el canvi et fa sentir or-
gullosa del club on estàs. S’ha 
fet una aposta gran pel fe-
mení. Amb el Juvenil A abans 
jugàvem a l’Àliga, teníem ho-
rari i material limitat per ent-
renar i no érem considerades 
equip principal en els mit-
jans com el Juvenil masculí. 
Tot això ha canviat i ha fet 
que el nivell dels equips sigui 

més gran i amb això s’està en-
ganxant afició i més noies que 
volen jugar a la base.

I el Primer Equip? Com viviu 
tot el que estan aconseguint ? 
Quan se’m va donar l’oportu-
nitat de fer la pretemporada 
amb elles vaig poder comp-
rovar la qualitat que tenia la 
plantilla aquesta temporada. 
Analitzant el treball que fan 
cada dia te n’adones que els 
resultats que estan obtenint 
en la categoria en la qual es-
tan no són per res casualitat i 
que s’ho mereixen 8

Montse en l’Europa-Pujadas al Nou Sardenya
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RECONEIXEMENT MERESCUT | El futbol femení europeista, protagonista a l’acte anual de l’esport a la Vila

La representació escapulada a la Festa de l’Esport Gracienc

Àngel Garreta

L’èxit del títol i ascens del 
Primer Equip femení, així 

com les convocatòries amb les 
seleccions de diferents juga-
dores del CE Europa, van ser 
reconegudes pel Districte.
 L’Espai Jove La Fon-
tana va acollir una nova edi-
ció de la Festa de l’Esport 
gracienc -antigament cone-
guda com Nit de l’Esport- 
on el futbol femení del Club 
Esportiu Europa va ser molt 
protagonista. Van rebre un 
reconeixement als mèrits de la 
temporada passada la primera 
plantilla (flamant campiona 
de Lliga Nacional i ascens a 

la nova categoria de Segona 
RFEF) i també aquelles juga-
dores europeistes que van ser 
convocades per les diferents 
seleccions de base i absoluta 
de Catalunya i també per la 
d’Espanya de futbol platja.
 Així, la primera plan-
tilla de la temporada passada 
va pujar a l’escenari del re-
cinte a rebre el seu merescut 
reconeixement després d’una 
temporada 21/22 pràctica-
ment perfecta. També ho 
van fer les convocades per la 
selecció de Catalunya (Mar-
tina Cartagena, Martina del 
Rio, Paula González, Mari-
na Llorens, Daniela Cervan-
tes, Andrea Porta, Pili Porta, 

Mimi, Queralt i Moyano) i 
les dues internacionals amb la 
selecció espanyola de futbol 
platja ( Jou i Manau).
 Totes elles van estar 
acompanyades pel president  
del club Víctor Martínez i la 
directiva de l’àrea de futbol 
femení Núria Pi. L’acte a La 
Fontana també va servir per 
a destacar les fites i mèrits 
de moltes altres disciplines 
esportives que es practiquen 
per esportistes graciencs o en 
territori gracienc i per molts 
altres clubs que duen el nom 
de la Vila arreu del panora-
ma esportiu no només català, 
sinó també estatal i fins i tot 
internacional 8 El president Martínez intervenint durant l’acte a La Fontana
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FUNDANT LA LLIGA | El tècnic va ser el primer entrenador de l’Europa a la màxima categoria

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

L’entrenador europeista 
Karl Heinlein, ja amb 

una més gran experiència en el 
futbol català, afrontava el que 
seria la seva segona tempora-
da (1927-28) que, sens dubte, 
va acabar resultant la millor. 
Al Campionat de Catalunya 
l’equip acabava empatat amb 
el Barcelona a 24 punts i es va 
disputar un partit, a mode de 
final, per decidir-ne el cam-
pió. Aquesta vegada, però, un 
solitari gol del barcelonista 
Ramon decantava la balança, 
tot i que just abans s’havia 
anul·lat un altre a Cros per un 
més que dubtós fora de joc. 
 La campanya següent 
s’iniciava una nova competi-
ció, el Campionat Nacional 
de Lliga, on com ja es sabut 
l’Europa en va ser un dels 10 
fundadors. Els escapulats, 
amb un gran mèrit, van sal-
var la categoria folgadament 
tot i que el professionalisme 
cada cop feia més mal.  Hein-
lein va ser l’únic representat 
del futbol centreeuropeu a les 
banquetes en aquesta primera 
edició del campionat,  ja que  
els altres tècnics estrangers 
eren d’origen britànic (Bella-
my, Pentland i Greenwell ) o 
irlandès (O’Connell). 
 L’Europa acabaria 
aquell primer campionat de 
lliga en vuitena posició de deu 
equips i amb set punts de mar-
ge sobre el descens. Cal desta-
car les contundents victòries 
contra el Real Madrid per 5-2 
i l’Atlético de Madrid per 4-1.  

El màxim golejador escapulat 
va ser Carles Bestit amb 11 
gols, seguit del llegendari Ma-
nuel Cros amb 10. 
 A finals de juny del 
1929 acabava el contracte del 
tècnic i desavinences dins la 
junta directiva van desembo-
car amb la seva no renovació, 
malgrat l’excel·lent tasca que 
havia dut a terme. S’entreveu 
en aquesta decisió la incipient 
mala situació econòmica del 
club. Heinlein, per tant, va 
dirigir el primer equip en 87 
partits oficials, desglossats en 
46 partits de Campionat de 
Catalunya, 23 de Copa d’Es-
panya i 18 de Lliga. Tot i això 
tenim constància de gairebé 
un centenar de partits amisto-
sos a afegir a aquest número. 
 A nivell de futbol ca-
talà, el  nostre protagonista 
també és recordat per un fet 
excepcional, i aquest no és 
altre que dirigir a Catalunya 
en el partit d’inauguració de 
l’Estadi de Montjuïc (actual 
Estadi Olímpic Lluís Com-
panys) el 20 de maig de 1929, 
contra el aleshores potent 
Bolton Wanderers. A la sele-
cció catalana hi van jugar els 
europeistes Alcoriza i Cros, 
guanyant per un contundent 
4-0.  Un cop desvinculat de 
l’entitat gracienca, Heinlein 
va retornar a la seva Viena 
natal per entrenar el Hakoah 
Viena, un equip fundat per 
jueus el 1909 i on hi jugaven 
només jugadors d’aquesta 
confessió religiosa. 
La temporada 1929/30 ent-
rena el Holstein Kiel alemany 

on els fa campions del Cam-
pionat Regional del Nord i 
els fa sots-campions d’Alema-
nya, després de perdre la final 
contra el Hertha de Berlín. 
El següent curs també l’ini-
cia ell, però al febrer de 1931, 
malgrat la bona trajectòria de 
l’equip, decideix dimitir. 
 Uns mesos després 
continua a Alemanya per ent-
renar al FSV Frankfurt, un 
equip molt més modest que 
l’anterior, on hi estarà una 
mica més d’un any. Acabaria 
la seva aventura pel país teutó 
entrenant el també modest 
Hassia Bingen durant una 
temporada més. 
 Som ja al maig de 
1934  i el nazis de Hitler 
fa un any que son al poder i 
Heinlein, del que no hem po-
gut confirmar que fos jueu, 
però que tots els indicis in-
diquen que si que ho era, 
fugia d’Alemanya i al maig 
d’aquell any passaria a diri-

gir el FC Luzern de la tran-
quil·la Suïssa.  Amb l’equip 
suís està a punt d’ascendir-lo 
a la Primera Divisió. Amb el 
Luzern hi estaria fins a finals 
de 1935. Després de l’estada a 
Suïssa, entrem en un període 
on es difícil seguir els passos 
de Heinlein. Al 1936 tenim 
coneixença que entrena per 
un temps indeterminat a l’SC 
Wacker Viena, però suposem 
que l’ambient a Àustria cada 
cop estava més enrarit per la 
pressió que exercien els nazis. 
Per tant, no és d’estranyar que 
el juliol de 1937 fitxés pel 
Nancy francès, on l’entrenaria 
una sola temporada.
 A les portes de la Se-
gona Guerra Mundial, es perd 
la pista de manera definiti-
va del nostre protagonista, 
que sabem que ja no tornaria 
a entrenar a cap equip més. 
Finalment Heinlein moria, 
molts anys després, un 2 de 
maig de l’any 1960 a Viena 8

El Hakoah Viena, 
que va entrenar 
Heinlein, va ser 
un equip que els 

nazis van fer des-
aparèixer després 
d’envair Àustria

Amb 23 partits de 
Copa d’Espanya, 

Heinlein és 
l’entrenador

amb més partits 
dirigits al club

en aquest torneig

L’Europa pot 
presumir d’haver 
tingut un tècnic
de la selecció

absoluta
de Catalunya

Heinlein, primer per la dreta, a la final del campionat alemany



16 Octubre 2022


