
Ramon Suàrez és 
el protagonista de 
l’entrevista del mes

El polivalent jugador, que 
compleix la seva segona 
temporada a l’entitat, passa 
per les pàgines del periòdic 
oficial de l’Europa per opinar 
sobre la seva experiència 
dins el club i sobre el seu 
passat com a futbolista.
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El Cadet D, que juga els seus 
partits al Camp de l’Àliga, 
protagonitza un rècord dins 
l’entitat amb un registre de 
50 partits invicte.

I també...
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L’equip Femení Infantil, que 
disputa els seus partits al 
campionat de modalitat de 
futbol 7, va protagonitzar una 
de les campanades de l’any 
en superar al Barça, que fins 
la data estava invicte.

Analitzem en profunditat al 
Reus, un dels “cocos” de la 
lliga i rival de l’Europa aquest 
cap de setmana.
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[Redacció] · El Cadet D, que juga els seus partits de lliga al Camp 
de l’Àliga, va establir en la seva jornada del cap de setmana del 
28 de març un registre històric: ni més ni menys que 50 partits 
consecutius sense conèixer la derrota. Aquests partits es compten 
entre la temporada passada (quan l’equip jugava en una franja 
d’edat per sota com a Infantil C) i l’actual. Un registre històric que 
està a l’alçada de molt pocs equips federats i que resulta molt 
díficil de trobar en altres temporades en qualsevol divisió.

El Cadet D de l’Europa té, ara mateix, el millor gol average de 
tots els equips cadets de totes les categories de Catalunya,  que 
sumen prop de 700 equips. L’equip també ha guanyat tots els 
partits amistosos que ha jugat, fins i tot contra el cadet de la Gra-
manet de categoria Preferent, jugat aquest any al Nou Sardenya 
(2-1). Un combinat d’aquests jugadors també es va proclamar 
campió de la Barcelona Cup Infantil 2009.

No hi ha dubte que ens trobem davant una fornada històrica que 
ha establert un precedent difícil d’igualar en qualsevol nivell. 
L’equip va rebre homenatge a la brillant temporada anterior al 
novembre de 2009, en un partit Europa-Cornellà de Tercera 

L’equip gracienc presenta unes xifres rècord 
entre la passada temporada i la present

El Cadet D escapulat supera 
els 50 partits invicte en lliga

editorial
Orgull de sentir-se escapulat Femení Infantil

Amb el partit d’avui ens queden per jugar quatre jornades més 
per arribar al final del campionat. No sabem encara quina serà la 
classificació final que ocuparà l’Europa en aquesta gran tempora-
da 2009/2010. Independentment de tot això, els europeistes hem 
de convertir cada partit que ens queda a l’estadi en una festa. 
Hem d’animar fins l´últim segon de cada partit com una mena 
d’agraïment a aquesta plantilla que s’ha deixat la pell en tots els 
partits. Aquests nois i aquest cos tècnic ens han fet reviure sen-
sacions i moments que feia temps que no sentíem i ens han retor-
nat, sobretot, l’orgull pels nostres colors. Aquest any se’n parla i 
molt bé d’aquest equip. Els europeístes podem anar, aquest any 
sí, amb el cap ben alt per tot arreu. Podem parlar amb orgull del 
nostre club. A la feina, al carrer, al mercat, etc. Aquest any no ens 
hem de limitar a presumir de la singularitat de la nostra història, 
d’haver estat fundadors de la lliga de Primera Divisió, del nos-
tre signe més gran d’identitat, el blau escapulari, de les Copes 

Catalunya guanyades al totpoderós 
Barça... No. Tot això és passat ara. 
No podem deixar perdre aques-
ta oportunitat que se’ns presenta 
després de gairebé nou anys de 
constants decepcions. Ens queda un 
partit a camp contrari, a Benavent. 
Doncs bé, ens hi hem de desplaçar 
com si fos l’últim partit de la nostra 
història i fer pinya amb aquest equip 

que, per sobre de qualitat futbolística (que en té i molta) té una 
honradesa exemplar. No hi ha ‘divismes’ ni egoïsmes i cada juga-
dor sap acceptar el seu paper dins el grup.

Ara molts diran que “encara no hem aconseguit res”. Doncs sí, 
hem aconseguit una cosa ben difícil: comunió entre afició i equip. 
Una comunió que no es veia des de fa anys. També hem acon-
seguit que l’equip estigui mantenint una  forta tensió competitiva 
durant tot el campionat per estar a dalt, en una zona que no era, 
ni de lluny, l’objectiu inicial d’aquesta temporada. Si no ens situem 
entre els primers a final de temporada no ens hem de sentir cap-
cots. Ben al contrari, ens ha de servir com a experiència positiva 
i com a referent a l’hora de construir l’equip per l’any que ve. Ara 
que hem posat bé els ciments per a aspirar a fites més altes és 
hora que no ho desaprofitem. Ara més que mai hem d’anar de la 
mà, oblidar diferències i donar màxim recolzament a l’equip. Pri-
mer perquè s’ho ha guanyat a pols, i en segon lloc perquè aquest 
grup de jugadors i tècnics han aconseguit que tots estiguem 
orgullosos de sentir-nos europeistes 

El Femení Infantil de l’Euro-
pa va protagonitzar una de 
les campanades d’aquesta 
lliga al Futbol Base esca-
pulat. L’equip gracienc es 
va imposar el dijous 18 de 
març al fins llavors invicte 
líder de la categoria, ni 
més ni menys que el FC 
Barcelona, equip que fins 
a la data presentava 150 
gols a favor. El Camp de 
l’Àliga va viure, en un dia 
atípic, una jornada apas-
sionant de futbol. El gol de 
la victòria va arribar a la 
primera part, al minut 14, 
quan en un dels contratacs 
graciencs, Andrea va supe-
rar per velocitat i força la 
defensa visitant i va batre 
la portera blaugrana. Un 
triomf merescut i històric 
per un equip de joves ju-
gadores que està fent una 
gran temporada 

Els europeistes
podem anar,

aquest any sí,
amb el cap ben
alt per tot arreu

Lliga Futbol 7

L’Escapvlat per dins...

L’Escapvlat és un mitjà de comunicació 
oficial del CE Europa que depèn del 
Departament de Premsa i vinculat amb els 
altres canals oficials del club (web i TV) a 
nivell informatiu i d’estil periodístic corporatiu. 
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... qui som?

protagonistala notícia destacada

l’enquesta
La reforma del futbol base que 
proposa la FCF et sembla...?

A) Positiva 
B) Negativa 
C) Simplement diferent 

Vota a: ceeuropa.cat. Cada mes publicarem el 
resultat de la darrera enquesta del portal web.

A final de lliga, entre descensos 
de 2a B i el PlayOff de Tercera...?

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Baixaran de Tercera més de tres

Tot quedarà nivellat

Hi haurà més ascensos de Tercera

62,5%

18,8%

18,8%

La plantilla del Cadet D el dia del seu homenatge al Nou Sardenya
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Ramon Suàrez: “Em sento molt orgullós
de formar part de la família europeista” Josep Ma. Capdevila

Una entrevista d’Agustí Tenllado

Ramon Suàrez és un dels 
jugadors més polivalents 
de l’Europa actual. La seva 
entrega, constància i regula-
ritat al terreny de joc fan d’ell 
una peça gairebé indispen-
sable en l’esquema tàctic. 
Coneixem-lo una mica més 
en aquesta entrevista exclu-
siva per a L’Escapvlat.

Soci número 180

NOM COMPLET
Ramon Suàrez Ibáñez

LLOC I DATA DE NAIXEMENT
02/04/85 · Granollers

HISTORIAL
> Futbol base: 
TARR, Granollers i Barcelona. 

 > Futbol amateur:
 FC Barcelona (04/05) 
 EC Granollers (05/06)
 CE Sabadell (06/07)
 CD Blanes (07/08) 
 CE Europa (08/09...)

Amb l’Europa porta 64* partits 
oficials de lliga i 2* gols.

meves millors temporades i 
per finalitzar Pedro Dólera per 
la seva capacitat de treball 
i dedicació a aquest esport. 
També en Cristian Colás, el 
seu segon, que tot i ser molt 
jove el considero una persona 
molt preparada i altament qua-
lificada per a arribar lluny en el 
món del futbol.

Quin és el teu millor record 
futbolístic i quin el pitjor? 
Millors en tinc dos, el dia que 
vaig debutar amb el primer 
equip del FC Barcelona en 
un partit amistós a Lleida i el 
segon moment el dia que vam 
pujar a Segona divisió B amb 
el CE Sabadell. Els pitjors, les 
dues greus lesions de genoll 
que vaig patir durant la meva 
etapa de formació, que gaire-
bé ocasionen que hagués de 
deixar el futbol.

Quina consideres que és 
la teva millor virtut i també 
quin és el teu pitjor defecte 
al camp? 
La millor virtut la visió de joc i 
el desplaçament de pilota amb 
les dues cames. Per contra, 
crec que sóc massa perfecci-
onista i exigent amb mí mateix 
moltes vegades.

Pots jugar de central o de 
pivot. Què prefereixes?
Estic disposat a jugar a les 
dues posicions per tal de po-
der sumar per l’equip. He anat 
alternant les dues posicions 
molts anys, encara que em 
sento millor com a pivot.

Et trobes en el millor moment 
futbolístic? Quin són els teus 
objectius a llarg termini? 
Em trobo en un moment molt 
bo i estic començant a assolir 
maduresa futbolística. El meu 
objectiu a curt termini és poder 
ser professional del futbol.

parla el soci

*=xifres comptabilitzades fins 11/04/10

el seu ‘DNI’ esportiu

Li ha tornat la il·lusió en 
veure al Primer Equip?
La il·lusió hi és sempre. Ara, 
a més, lluiten i guanyen els 
partits. Això als socis ens fa 
més feliços. 

Quin jugador li agrada 
més d’aquesta plantilla?
Ramon Gatell. 

Vostè, que ha estat direc-
tiu, pensa que es pot assu-
mir un ascens a 2a B?
Sí, si la Segona B està inte-
grada dins el projecte.

El futbol modest té futur?
L’actual és un model es-
gotat. Cal replantejar-ho 
tot, des de la base fins a 
dalt. Futbol modest i no 
tan modest, federacions i 
clubs. L’Europa hi pot tenir 
molt a dir. 

D’on li ve la seva vincula-
ció amb l’Europa?
La meva padrina vivia al 
carrer Secretari Coloma, 
després jo també vaig venir 
a viure-hi aprop, després els 
fills van jugar a la base...

Des de quan és soci?
L’any exacte no el recordo. 
Però deu fer uns 20 anys.

En quin moment s’ha emo-
cionat més amb l’equip?
Són diversos moments. Diré 
l’últim, l’ascens de Primera 
Catalana a Tercera. Era un 
ascens molt important pel 
projecte del club que hi ha-
via en aquell moment 

Una secció d’Albert Benet

Quins dels entrenadors que 
has tingut són els més des-
tacats per tu?
Albert Benaiges, que va ser qui 
em va portar al FC Barcelona, 
Àngel Pedraza, entrenador del 
que vaig aprendre moltes co-
ses durant quatre temporades 
seguides a “Can Barça”, José 
Antonio Garcia Escribano, 
que va apostar per mi i vaig 
realitzar amb ell una de les 

Tenim a tocar la possibilitat 
del PlayOff. El jugarem?  
Crec que l’equip està realitzant 
un treball sensacional i que 
tenim totes les opcions de po-
der assolir aquesta fita, cosa 
que seria un gran èxit i una 
recompensa al treball de tota 
la temporada.

Ets un dels jugadors més 
ben valorats pels aficionats. 
Què els hi diries? 
Els hi diria que em sento molt 
orgullós de poder formar part 
de la família europeista, que 
som uns privilegiats de tenir 
l’afició que té l’Europa i que es-
pero poder tornar tota aquesta 
estima que cada dia rebo.

T’agradaria continuar l’any 
vinent a l’Europa?
Sí, clar. M’agradaria fer-ho i 
jugar algun any a Segona B.

QÜESTIONARI PERSONAL

Amb parella o sense? Fills? 
Amb parella i sense fills.

País més bonic i país que 
t’agradaria conèixer?
El més bonic el nostre. M’agra-
daria conèixer Anglaterra

Menjar preferit?
La paella de la meva mare.

T’agrada el cinema? Quins 
actors i films?
Sí, molt! M’agraden Denzel 
Washington i Will Smith i les 
pel·lícules Hitch i Titanes

Quina música t’agrada?
M’agrada música de tot tipus.

Alguna experiència negativa 
o positiva destacada?
 
No m’ha marcat res negatiu. 
Les millors experiències enca-
ra estan per venir 
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PRIMER EQUIP JUVENIL A 

Manlleu - Prat  /  L’Hospitalet - Blanes
Santboià - Premià  /  Pobla Mafumet - Rapitenca

Olesa - Castelldefels  /  Balaguer - Vilanova
Amposta - Cassà  /  Palamós - Llagostera

Benavent - Cornellà

NOTA: Els resultats de lliga de Primer Equip, Juvenil i Femení estan posats en ordre “local-visitant”.
A la 2a volta cal llegir local com a visitant i visitant com a local.

EQUIPS DESTACATS

EQUIP (masculí) DIVISIÓ PUNTS POSICIÓ
Juvenil B Preferent 24 15 de 16
Juvenil C Primera 32 9 de 16
Cadet A Divisió d’Honor 23 14 de 16
Cadet B Primera 65 2 de 16
Infantil A Divisió d’Honor 22 15 de 16
Infantil B Primera 49 5 de 16
Aleví A Preferent 27 11 de 16
Aleví B Primera 44  6 de 16

EQUIP (femení) DIVISIÓ PUNTS POSICIÓ
Femení B Cadet-Juvenil 49 3 de 15
Femení C Cadet-Juvenil 46 5 de 16
Femení F7 Infantil 58 2 de 12

*Classificacions completes de tots els equips aceeuropa.cat / En verd, lligues finalitzades

    LA RESTA DE LA JORNADA D’AVUI                                 CALENDARI ESCAPULAT

JORNADA 36 · EUROPA - Manlleu
JORNADA 37 · Benavent - EUROPA
JORNADA 38 · EUROPA - Palamós

BIBLIOTECA

LES FITXES DELS PARTITS (des de la darrera publicació de L’Escapvlat)

Jornada 29 · 14/03 · Estadi Nou Sardenya · 950 esp. · EUROPA 5 - RAPITENCA 2

EUROPA:  Cañadas, Àlex, Ramon Suàrez (Olmo, 45’), Cano, Pociello, Ivan Álvarez, Valde-
ras, Delmàs, Nefta (Marc Fernández, 74’), Gatell (Asier, 65’) i Simón.   RAPITENCA: Marc, 
Subi, Roberto, Mario, Galindo (Pere, 62’), Sergi Grau, Chavero (Manel, 88’), Edu Aguilar, 
Gilabert, Hugo (Teixidó, 17’) i Callarisa.  ÀRBITRE: Ávalos Barrera  TARGETES: Grogues 
a Àlex i Pociello (Europa) i a Mario i Chavero (Rapitenca). Vermella directa a Cañadas- mi-
nut 64- (Europa). GOLS: 1-0 (Simón, 10’); 2-0 (Gatell, 16’); 2-1 (Gilabert, 28’); 3-1 (Gatell, 
35’); 3-2 (Chavero -p-, 66’); 4-2 (Cano, 77’); 5-2 (Simón, 95’).

Jornada 30 · 21/03 · Mpal. Els Canyars · 250 esp. · CASTELLDEFELS 1 - EUROPA 1

CASTELLDEFELS:  Planagumà, Lavilla, Amantini, León, Pablo Leal, Jorge Sánchez, 
Alberto (Kevin, 59’), Toni Pérez, Fermo (Jairo, 64’), Uri i Boris (Achille, 84’).  EUROPA: 
Asier, Xavi Roca (Valderas, 61’), Cano, Aitor Olmo, Pociello, Ivan Álvarez, Gatell, Padilla 
(Marc Fernández, 61’), Nefta, Delmàs i Simón.  ÀRBITRE: Gràcia Álvarez  TARGETES: 
Grogues a Lavilla, Amantini, León, Jairo i a l’entrenador Antonio Escudero (Castelldefels) i 
a Xavi Roca i Simón (Europa). Vermella directa a León -minut 56- (Castelldefels).  GOLS: 
1-0 (Boris, 51’); 1-1 (Valderas, 68’).

Jornada 31 · 28/03 · Estadi Nou Sardenya · 1.100 esp. · EUROPA 2 - VILANOVA 1

EUROPA:  Cañadas, Xavi Roca (Ivan Álvarez, 53’), Sergio, Cano, Pociello, Ramon Suàrez, 
Delmàs, Valderas, Nefta (Xavi, 81’), Marc Fernández i Simón (Gatell, 62’).  VILANOVA: 
Mario, Baraldés, Cano, Boira (Pipa, 78’), Epitié, Triguero, Sergi Soler (Marcos, 60’), Marc 
(Carlitos, 50’), Pérez, Jarabo i Javi García.  ÀRBITRE: Víctor M. Sánchez Rico. 
TARGETES: Grogues Ramon Suàrez, Pociello, Nefta i Cano (Europa) i a Cano, Epitié i 
Jarabo (Vilanova).  GOLS: 0-1 (Triguero, 57’); 1-1 (Nefta, 59’); 2-1 (Ramon Suàrez -p-, 67’).

Jornada 32 · 31/03 · Mpal. Cassà · 100 esp. · CASSÀ 4 - EUROPA 0

CASSÀ:  Martí, Micaló, David, Chicho, Murga (Romero, 62’), Ferran, Troy, Robert, Mas 
(Subi, 75’), Gusó i Roca (Ritxi, 71’).  EUROPA: Cañadas, Àlex, Olmo, Ramon Suàrez, 
Diego, Valderas (Delmàs, 48’), Padilla (Xavi, 48’), Ivan Álvarez, Gatell, Marc Fernández 
(Ivan Plana, 74’) i Simón.  ÀRBITRE: Gallardo Martínez.  TARGETES: Grogues a Murga i 
Roca (Cassà) i a Ivan Álvarez, Gatell, Olmo, Ramon Suàrez, Ivan Plana, Asier i als tècnics 
Pedro Dólera i Cristian Colàs -dues i expulsió minut 62- (Europa).  GOLS: 1-0 (Mas, 20’); 
2-0 (Mas, 31’); 3-0 (Mas, 44’); 4-0 (Roca -p-, 60’). 

Jornada 33 · 11/04 · Estadi Nou Sardenya · 850 esp. · EUROPA 1 - LLAGOSTERA 1

EUROPA:  Cañadas, Àlex, Sergio, Cano, Pociello, Ramon Suàrez, Delmàs, Valderas (Marc 
Fernández, 75’), Nefta, Xavi (Gatell, 59’) i Simón.  LLAGOSTERA: Ureña, Aimar, Banal, 
Vallho, Mir (Santamaria, 71’), Costa, Guillem, Plaja (Giró, 45’), Quim Boadas, Guitart i Ari-
many (Revert, 85’).  ÀRBITRE: L. Pablo Querol.  TARGETES: Grogues a Sergio i Pociello 
(Europa) i a Aimar, Vallho i Arimany (Llagostera).  GOLS: 0-1 (Aimar, 29’); 1-1 (Cano, 46’).  

Jornada 34 · 14/04 · Mpal. Via Fèrria · 200 esp. · CORNELLÀ 2 - EUROPA 2

CORNELLÀ:  Iñigo, Edgar, Alberto, Ricarte, Valentín, David, Óscar (Rojals, 88’), Pep, 
Cebri, Charly Ruiz (Rúa, 82’) i Dani Delgado (Moha, 75’).  EUROPA: Cañadas, Aitor Olmo 
(Àlex, 57’), Sergio, Cano, Diego, Ivan Álvarez, Delmàs, Valderas, Nefta (Gatell, 78’), Marc 
Fernández i Simón. ÀRBITRE: López Quintana.  TARGETES: Grogues a Iñigo, Ricarte i 
David (Cornellà) i a Sergio, Delmàs, Olmo, Marc Fernández, Ivan Álvarez i Àlex (Europa).  
GOLS: 0-1 (Marc Fernández, 11’); 1-1 (Cebri -p-, 17’); 2-1 (David, 21’); 2-2 (Valderas, 64’)

FEMENÍ A 
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CE EUROPA vs CF REUS DEPORTIU

CF Reus Deportiu
Fundat l’any 1909

[Àngel Garreta] · Fa unes setma-
nes, l’Europa va encarar al Nou 
Sardenya el repte d’intentar gua-
nyar al líder de la lliga, L’Hospita-
let. El conjunt de la Feixa Llarga 
només havia perdut un partit en 
tot el campionat, curiosament 
uns dies abans, a casa, contra 
el rival d’avui dels escapulats, el 
Reus. L’Europa va aconseguir 
la seva fita i va col·locar un “2” 
a la casella de derrotes del líder. 
Unes quantes jornades després, 
el conjunt entrenat per Pedro 

Dólera torna a tenir un repte de 
les mateixes proporcions. Els del 
Baix Camp ocupen actualment 
la segona posició de la taula i 
presenten una dificultat igual 
d’elevada que L’Hospitalet. 
Guanyar no serà gens fàcil, 
però l’Europa ja ha demostrat 
aquesta temporada ser capaç 
de fites “impossibles”.

L’estil del Reus, un dels equips 
clàssics les darreres tempora-
des en les promocions d’as-

La història del rival

La força del Reus comença 
a la porteria. Moragón és 
titular indiscutible i, en el 
present campionat, és el 
segon porter menys golejat. 
És l’amo de l’àrea i domina 
el joc avançat, per la qual 
cosa talla moltes opcions 
d’atac dels rivals.

A la defensa juguen els 
“quatre de sempre”. Tret 
de lesions o sancions que 
afectin a l’equip, Edu Vives, 
Sangrà, Ferran Asensio 
i Taranilla ho juguen tot. 
Ofensivament, la lesió de 
Manolo González va obligar 
l’equip a variar el sistema, 
passant a aplicar un 4-4-2.
Aquí és on l’equip del Baix 
Camp fa por: té diverses 
opcions i combinacions de 
jugadors ofensius. Al mig 
del camp, Álvaro és un dels 
fixes en qualsevol posició. 
El jugador, molt polivalent, 
complementa l’equip en una 
zona on sis jugadors porten 
més de sis gols cadascú. 
Aquesta zona del joc del 
Reus pressiona amb força 
i ajuda a robar pilotes per 
l’equip. L’arribada d’aquesta 
línia és efectiva i fa que els 
mitjos sumin molts gols al 
seu compte particular 

El nostre rival d’avui ha estat des de sempre una de les entitats 
capdavanteres a la Tercera Divisió. A la categoria hi ha passat  47 
anys, incloent-hi l’actual, dels seus quasi 101 d’història. El Reus 
n’ha estat campió en dues ocasions (80/81 i 06/07) i sotscampió 
en altres tres. El Club Deportiu Reus va ser fundat el 23 de no-
vembre de 1909 aprofitant el rastre deixat pel pioner Reus Sport 
Club. Primerament es dedicava exclusivament a la pràctica del 
futbol i el seu primer camp de joc va ser el velòdrom del carrer 
Sant Joan. Després, cap el 1913, va passar a tenir camp a la 
carretera de Salou fins a que el 1927 va estrenar el seu primer 
camp de propietat, al carrer Gaudí.

El setembre del 1917 es va fusionar amb dues entitats més, el 
Club Velocipedista i el SC Olímpia, convertint-se en un club poli-
esportiu. El 1918 va ser acceptat com a membre de la Federació 
Catalana de Futbol i va començar a competir de manera oficial, 
proclamant-se Campió de Catalunya de Segona Categoria els 
anys 1923 i 1924. La Guerra Civil, com a tants altres clubs, va 

frenar la seva progressió i el va portar a una greu crisi econòmica 
que el 1951 el va portar a escindir-se en dues societats espor-
tives: el CF Reus Deportiu, dedicat única i exclusivament a la 
pràctica del futbol, i el Reus Deportiu, que va conservar les altres 
seccions esportives, destacant la d’hoquei sobre patins, secció 
que ha aportat innumerables títols a les seves vitrines.

L’equip es va anar consolidant a Tercera Divisió fins que el 1977 
va poder inaugurar al carrer Alcover, el Camp Nou, l’actual estadi. 
La lliga 80/81 va poder assolir l’ascens a Segona Divisió B, la 
màxima categoria en que ha competit, mantenint-la dos anys, 
fins al 1983. Des que milita a Tercera en l’actualitat (temporada 
06/07, després de baixar novament de Segona B), cada any 
ha disputat PlayOff d’ascens. El Reus actual combina jugadors 
joves en progressió com Moragón, Querol i Xavi Marqués amb 
altres més experimentats com Sangrà, Pallarés, Urraka, Álvaro 
i Masqué. El golejador de l’equip és Pablo Álvarez, qui fins a la 
jornada 32 ha sumat 12 dianes al compte particular 

Campionat de Lliga de Tercera Divisió (grup V) · 18 d’abril de 2010 · 35a jornada · Estadi Nou Sardenya · 12 hores

Els últims precedents entre tots dos equips

Així juga el rival
Anàlisi tàctica de Toni Ribas

Així arriba el Reus al Nou Sardenya

28/02 · REUS 2 - Premià 0
07/03 · Rapitenca 1 - REUS 0
14/03 · REUS 1 - Castelldefels 0
21/03 · Vilanova 0 - REUS 1
28/03 · REUS 1 - Cassà 1
02/04 · Llagostera 0 - REUS 1
11/04 · REUS 1 - Cornellà 0
14/04 · REUS 4 - Manlleu 1

Per Agustí Tenllado

Últims 8 partits...

Guanyats: 6 
Empatats: 1
Perduts: 1

GF: 11  GC: 3

Onze tipus (sistema 4-4-2)

cens a la Segona B, és diferent 
al de L’Hospitalet. Amb molta 
qualitat també a les seves files, 
la plantilla roig-i-negre destaca 
per una lluita física molt pode-
rosa al camp.

L’equip està entrenat per Santi 
Castillejo, fins fa poc segon de 
Ramon Maria Calderé a l’equip 
reusenc. Castillejo, natural de 
Tudela, va pertànyer al Reus 
en la seva darrera temporada 
en actiu com a jugador, i tam-
bé a les files de l’etern rival, el 
Nàstic, on hi va arribar l’any 
2000. Com a dada important 
cal destacar que Castillejo, que 
tot just comença la seva carrera 
com a tècnic, és la persona que 
té el registre més elevat de gols 
marcats a la Segona B en la 
història de la competició amb 
un total de 184 dianes.

El Reus porta, en els darrers 
anys, sis promocions d’ascens 
a Segona B consecutives en 
les temporades que ha militat a 
Tercera. És a dir, cada tempo-
rada que l’equip del Baix Camp 
ha descendit des de Segona B 
a Tercera, ha disputat sempre 
el PlayOff per tornar-hi.

El rival d’avui de l’Europa va 
ascendir la temporada 01/02 a 
Segona B després de gairebé 

20 anys sense militar-hi. A la 
següent campanya va veure’s 
abocat al descens, Les tempo-
rades 03/04 i 04/05, quedant 
segon i quart respectivament, 
l’equip va intentar novament 
l’ascens a la categoria de bron-
ze, assolida al segon intent.

La temporada 05/06 novament 
no va poder mantenir el nivell 
a Segona B i des de llavors el 
conjunt roig-i-negre ha intentat 
tornar-hi amb tres intents fins 
ara nuls en tres promocions 
consecutives. Enguany dispu-
tarà el seu quart intent.

De fet la Segona B és el sostre 
històric d’aquesta entitat, on hi 
ha militat quatre vegades a la 
seva història, presentant un 
14è lloc com a millor classi-
ficació final. El repte del club 
reusenc és situar i consolidar 
l’equip en aquesta categoria, 
per la qual fa quatre tempora-
des que hi lluiten.

En tot calendari de lliga hi ha 
un moment de la temporada 
en què toca jugar dos partits 
seguits a casa. Aquest moment 
ha arribat per l’Europa, que rep 
dos ‘cocos’ de la lliga en set 
dies de diferència, el Reus i el 
Manlleu. Dos autèntics plats 
forts en plena recta final 
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Primer Equip

El dijous dia 18 de març, en 
horari de nit, el Primer Equip 
de l’Europa va disputar un 
partit amistós internacional 
al Nou Sardenya contra els 
joves valors de l’FF Kalmar, 
equip suec de la primera di-
visió que tenia el seu equip 
de reserves i joves d’stage 
per terres catalanes.

El duel no va tenir història i 
el conjunt de Pedro Dólera 
es va imposar a l’entrenat 
per Jens Nilsson amb un 
contundent 5-0. Aquest duel 
internacional es va conver-
tir en el segon de tot el se-
gle XXI disputat a l’estadi 

gracienc. El primer va tenir 
lloc el 12 de gener de 2005, 
quan l’equip escapulat va 
empatar (1-1) amb el For-
tuna Sittard, equip de la se-
gona divisió d’Holanda. No 
obstant, aquests no són els 
únics amistosos internacio-
nals que s’han jugat des del 
canvi de segle a Catalunya.

Lluny del Nou Sardenya 
l’Europa també ha disputat 
partits contra l’Udinese de 
la Serie A italiana (derrota 
1-2 al CAR de Sant Cugat 
el dia 11 de gener de 2007) 
i contra la selecció de l’Índia 
(empat 1-1 al Miniestadi el 
primer dia d’agost de la pre-
sent pretemporada)  

Triomf contra els joves valors 
de l’ FF Kalmar en un amistós

Multimèdia

El Twitter del club es renova 
i ofereix actualitat en titulars

A banda del lloc web oficial 
del club (ceeuropa.cat), fa 
mesos que l’entitat té oberts 
espais en el que s’anome-
nen “social media”, és a dir, 
aquells portals de contacte 
social i intercanvi d’informa-
ció personal i global que es-
tan a l’ordre del dia del món 

comunicatiu. A banda de 
grups de Facebook, l’Euro-
pa també disposa d’un espai 
d’informació en missatges 
curts al portal Twitter. Ara, 
des de qualsevol PC o dis-
positiu mòbil, tota l’actualitat 
del club pot ser consultada 
puntualment a Twitter, amb 
enllaç directe a la informa-
ció ampliada al lloc web  

Una imatge de l’Europa - FF Kalmar disputat a l’estadi

Èxit total del projecte “Teaming” 
entre l’Europa i Nexe Fundació

[Àngel Garreta] · Els projectes 
solidaris de la Fundació del 
CE Europa van creixent cada 
temporada. Des de fa més d’un 
any, l’entitat gracienca es mos-
tra pionera amb un projecte 
innovador, el “Teaming”.

L’inventor d’aquest concepte 
és l’holandès Jil Van Eyle. 
El projecte busca que les 
empreses se sumin a causes 
solidàries amb el mínim esforç 
econòmic dels seus empleats. 
D’aquesta manera, el “Tea-
ming” pot aportar sumes de 
diners considerables sense 
afectar a l’economia particular 
dels treballadors, els quals 
només veuen afectat un simple 
euro de la seva retribució. 

En el cas concret de l’Europa, 
tots els empleats del club, tre-
balladors d’oficines, així com 
la plantilla i el cos tècnic del 
Primer Equip, aporten mensu-

alment un euro de cadascuna 
de les assignacions econò-
miques que reben a un fons 
comú que es destina a una 
causa social. Ja fa temps que 
tots aquests diners s’entreguen 
mensualment a Nexe Funda-
ció, entitat gracienca, situada al 
carrer Escorial cantonada amb 
Camèlies, que tracta amb nens 
amb pluridiscapacitat. 

El dia 6 de març de 2009, a 
la sala de premsa de l’estadi 
Nou Sardenya, es va presen-
tar l’acord entre la Fundació 
de l’Europa i la de Nexe. Des 
de llavors, el club gracienc fa 
més d’un any que col·labora 

amb una de les principals en-
titats destinada al tractament 
d’aquest tipus de malalties que 
afecten als més petits.

El passat mes de novembre, 
una representació dels juga-
dors de la primera plantilla de 
l’Europa, el cos tècnic i també 
jugadors del Juvenil A, encap-
çalada pel president Guillaume 
de Bode i el directiu Pep Grà-
cia, va visitar les instal·lacions 
de Nexe Fundació i va poder 
veure de primera mà la forma 
de treballar amb els nens. 

Les visites entre l’Europa i 
Nexe, però, no van tenir lloc 
només a la seu de la fundació 
gracienca, sinó que també els 
nens van poder visitar el Nou 
Sardenya i gaudir d’una jor-
nada d’activitats a l’aire lliure 
durant l’estiu passat. La inten-
ció del club durant els propers 
mesos és seguir col·laborant 
amb Nexe i, si pot ser, augmen-
tar els punts d’unió  

Visita de jugadors i tècnics del Primer Equip i el Juvenil A a “Nexe Fundació” el passat novembre

Fundació

Fa més d’un any que el club va iniciar el projecte solidari

El “Teaming” està
basat en donar

cada mes un euro
de la nòmina

de cada empleat
a una causa solidària



18 d’abril de 2010 7

Donació d’arxiu gràfic de 
Ramon Vergés al club

El soci, historiador i exdirec-
tiu del club, Ramon Vergés, 
autor del llibre del Centenari 
del club, ha fet una important 
donació de material gràfic al 
fons documental de l’entitat. 
Vergés ha cedit més de 600 
imatges de totes les èpoques, 
des d’instantànies de partits 
de lliga, passant per juga-
dors, entrenadors, estadis o 
imatges curioses. Aquesta 
aportació és la primera de la 
història que s’incorpora als 
arxius en format digital 

Desestimat el recurs de 
l’Europa pel “Cas Peralta”

El Comité de Apelación de 
la RFEF ha desestimat el 
recurs presentat per l’entitat 
a la decisió de concedir els 
punts del partit L’Hospitalet  
- Europa al conjunt riberenc. 
El ja conegut com “Cas Pe-

notícies flash ralta”, queda resolt favorable 
al líder de la categoria, per la 
qual cosa el resultat definitiu 
d’aquell partit queda com 
estava: 2-0. La Junta Direc-
tiva ha decidit no seguir més 
enllà a nivell jurídic (justícia 
ordinària) i dóna per tancat 
el cas lamentant el descrèdit 
patit per la FCF 

Proves per a jugadors

En vistes a la propera tem-
porada 10/11, l’àrea de Fut-
bol Base de l’Europa ha 
obert un plaç d’inscripció 
per a proves d’accés de ju-
gadors que estiguin en edat 
de competir en categoria de 
base. Per tal de formar part 
de les proves del club, cal 
omplir un formulari que es 
troba a disposició al lloc web 
del club (ceeuropa.cat) a la 
secció “Proves d’accés” dins 
l’apartat “Futbol Base”. El 
club es posarà en contacte 
amb els aspirants un cop es 
coneguin les dates de realit-
zació de les proves 

actuaLitat brEu i Història

MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal

Pepe Granés: geni i figura
Per tota una generació d’eu-
ropeistes – els de més de 60 
anys – parlar de “Pepe” Granés 
és parlar d’un jugador, sinó 
el millor, que mai ha vestit la 
samarreta escapulada.
Nascut a Lleida, Granés gaire-
bé en edat juvenil va debutar al 
primer equip de l’Unió Esportiva 
a Segona Divisió.  Això passa-
va a principis dels 
anys 50.  Després 
de grans actuaci-
ons amb l’equip de 
la Terra Ferma  va 
passar al Real Ma-
drid, coincidint amb 
Alfredo  Di Stéfano, 
del que va apendre 
moltíssim.  Mai va 
arribar a disputar 
partits oficials amb 
l’equip blanc i pos-
teriorment va ser 
cedit al Betis, Cas-
telló i Hércules. En 
aquest últim equip 
va jugar a la Pri-
mera Divisió. Con-
cretament va ser la 
temporada 1955-
56, on va disputar 
11 partits, sense 
marcar cap gol.  
L’equip alacantí va 
quedar últim i per 
tant va baixar a Se-
gona Divisió.  

Un cop deslligat del Real Ma-
drid, Granés va jugar al Terras-
sa i al Condal a Segona Divisió, 
amb l’Europa a Tercera i amb el 
Mallorca a Segona, per retornar 
al Lleida i finalment al Reus, on 
va penjar les botes i es va que-
dar a viure-hi. Tal i com es veu, 
la seva carrera futbolística va 
ser un anar i venir constant.

Pepe Granés, que a l’Europa era 
conegut com el “Gran Maestro”, 
no va arribar més a dalt perqué 
ell  no va voler. Amant de la “dol-
ce vita”,  el futbol no era la seva 
prioritat tot i que tenia excel·lents 
condicions per triomfar com a 
futbolista. Home d’una classe 
futbolística excepcional, ho tenia 
tot. Rematava bé de cap, jugava 

amb les dues cames, era ràpid 
quan convenia, tenia gol i domi-
nava el “dribling” com ningú. Era 
tot un mestre en la passada i quan 
volia feia autèntiques filigranes 
amb la pilota.  
Di Stefano va dir d’ell, després 
que li van preguntar quins eren 
els millors jugadors que havia 
vist des de la seva arribada a 

Espanya, que els millors eren 
Kubala, Luís Suárez  i Pepe 
Granés. Aleshores, i després 
d’aquestes declaracions, un es 
pregunta... com és que Granés 
no va arribar a triomfar? Sim-
ple. La seva continuada vida 
nocturna  li va impedir rendir i 
desplegar totes les seves grans 
virtuts futbolístiques.  

El “Gran Maestro” 
va jugar amb l’Eu-
ropa la temporada 
1958-59 i, malgrat 
que no  va acon-
seguir classificar-
se per la lligueta 
d’ascens, Granés,   
j un tamen t  amb 
l’equip que hi ha-
via aleshores,  va 
practicar un futbol 
d’alt nivell. L’ en-
trenador d’aquell 
equip va ser el 
controvertit i fins a 
cert punt misteriós 
Mario Anchisi, que 
va “traslladar” mig 
equip del Sants a 
l’Europa, amb la 
conseqüent irritació 
dels blanc-i-verds.
 
Amb aquell equip 
però,  e l  que s i 
s’aconseguiria  se-
ria el Trofeu Mos-

cardó, on  l’Europa el va dis-
putar amb mig equip “amateur” 
i amb Granés de gran director 
d’orquestra. Pepe Granés no 
passarà a la història del futbol 
amb grans lletres. És un dels 
innumerables casos en què 
el talent i el geni futbolístic 
acaben vençuts per les 
debilitats humanes 

Granés, amb el Trofeu General Moscardó a les mans

Treu-li suc al teu carnet!

El carnet de soci de l’Europa 
serveix per a molt més que 
per accedir als partits de 
lliga del Primer Equip es-
capulat. De fet, ser soci del 
club o bé formar part de la 
família esportiva de l’entitat 
(entrenador/a, jugador/a o 
familiar directe d’aquests 
últims) té també avantatges 
de caire comercial.

Amb el carnet del club els ti-
tulars es poden beneficiar de 
promocions, descomptes i 
privilegis en bona part de les 
empreses que col·laboren 
o patrocinen l’entitat. Tos-
hiba, Kurz & Gut, Peugeot 
o els Instituts Odontològics 
-per citar-ne alguns- ofe-
reixen condicions especials 

pel fet de ser de l’Europa. 
En aquest sentit, el club ha 
creat uns díptics per donar 
a conèixer aquestes promo-
cions. La campanya “Treu-
li suc al teu carnet” estarà 
permanentment actualitza-
da als díptics i via web  

El Club

Imatge del díptic promocional
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[Jordi Vela] · El Club Esportiu 
Europa feia anys que no 
organitzava cap torneig de 
Futbol Base. Darrerament, 
cada pretemporada, Nadal, 
Setmana Santa o final de 
temporada, hem pogut veu-
re com els nostres equips 
s’han desplaçat a diferents 
barris barcelonins, pobles de 
la província o altres ciutats 
catalanes convidats per jugar 
diferents tornejos.

Des de la coordinació del 
Futbol Base escapulat, s’ha 
considerat que el nostre club, 
els nostres equips, en defi-
nitiva, els nostres jugadors 
mereixen poder gaudir del 
nostre torneig.

És per això que aquest proper 
mes de juny el Nou Sardenya 
acollirà un torneig que, en 
aquesta primera edició, es 
disputarà només en categories 
alevins i infantils, categories 
en què l’Europa participarà 
amb els seus equips “A”. De 
cara a properes temporades 
es pretén anar ampliant el tor-
neig a altres categories i, mica 
a mica, anar-lo fent créixer a 
nivell estructural.

El torneig serà una bona opor-
tunitat per retre un més que 
merescut homenatge a les 
figures de dos europeistes de 
pro que durant molts anys van 
implicar-se de forma desinte-
ressada en el nostre Futbol 
Base i que, malauradament, 
ens van deixar abans d’hora. 

És per això que el torneig d’Ale-
vins rebrà el nom de “Memorial 
Xavier Vallejo” i el Torneig d’In-
fantils el  de “Memorial Juanma 
Cabanas”. Tots dos van repre-
sentar l’europeisme més fidel 
i la servicialitat als colors més 
encomiable. Van fer gala del 
seu europeisme dedicant els 

millors anys de la seva vida al 
servei del club i ho van fer sen-
se voler protagonisme, sense 
sortir a les fotos ni buscar cap 
tipus de notorietat. La família 
escapulada, però, va viure les 
seves pèrdues com una de 
les més sentides de la història 
recent de l’entitat 

Vallejo (esquerra) i Cabanas, dos mites de l’europeisme fet en silenci 

Futbol Base

Xavier Vallejo i Juanma Cabanas
tindran els seus tornejos “memorial”

CAMPUS D’ESTIU
Matrícula Oberta

Apunta’t ara! Preus especials i descomptes per a germans
Inscripcions adaptables (per dies, setmanes...)

932 102 551  /  administracio@ceeuropa.cat

Resum de partits 
a ‘districtes.info’

Fa molts i molts anys que 
els resums dels partits de 
l’Europa surten els diumen-
ges a la nit o els dilluns a la 
televisió. Ara però, l’arribada 
de les noves tecnologies ha 
canviat també el concepte 
del que entenem per te-
levisió. Enguany, a banda 
dels canals que emeten per 
senyal de TDT i dels portals 
digitals d’aquestes televisi-
ons, els resums dels partits 
de l’Europa també es poden 
veure, de forma molt més 
extensa i des d’un altre an-
gle, a “districtes.info”, un nou 
espai online d’informació de 
Barcelona. La plataforma 
del club, Europa TV, està 
estudiant poder disposar 
d’aquest servei en breu 

Multimèdia


