
El projecte de base 
del club, explicat 
pels responsables

Arturo Ramírez, des de la 
part directiva, i Jordi Vela, 
com a coordinador en cap 
del Futbol Base del club, 
expliquen al periòdic oficial 
de l’Europa el projecte a 
curt i llarg termini de les 
diverses categories de base 
de l’entitat.
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Editorial

En el número d’octubre del 
periòdic reflexionem sobre la 
nova llibertat d’horaris de TV 
al futbol d’elit, que afecta de 
ple als més modestos.

I també...

Any I · Número 9 · 3 d’octubre del 2010 · publicació oficial gratuïta del club

Àlex Cano, un dels centrals 
més ben valorats de la lliga, 
respon a les preguntes de 
L’Escapvlat, mostrant-se molt 
orgullós del seu nomenament 
com un dels tres capitans de 
la primera plantilla.

La Federació Catalana ja ha 
dibuixat el full de ruta de la 
fase final de l’actual edició de 
la Copa Catalunya. L’Europa 
ja sap quin camí li espera si 
vol arribar fins al final.
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L’Ajuntament de Barcelona i el Districte de Gràcia, autors de les millores,
estaran representats pels seus màxims exponents en la jornada d’avui

El Nou Sardenya viurà la inauguració
de la nova gespa presentant la base

editorial
Nosaltres... quan juguem?
En l’imaginari col·lectiu de la gent, el futbol de Segona B i Terce-
ra Divisió es juga el diumenge a les 12 del migdia, amb algunes 
excepcions i equips que ho fan a les 17 hores. L’horari encaixava 
fins ara perfectament amb el pla de ruta dels equips professionals 
i les lligues d’alt nivel (Primera i Segona A). L’únic debat que es 
feia en el nostre futbol més modest era si millor a les 12, perquè 
cap equip gran juga a aquella hora, o si millor a les 17 hores per 
a que el jovent -que el cap de setmana dorm fins tard- s’animés 
també a venir en un horari còmode per veure futbol més modest.

Amb la varietat d’oferta televisiva actual del futbol d’elit (emissi-
ons en obert en les television públiques, Pay Per View, Gol T i 
Canal + Liga) els horaris s’han mogut durant tot el cap de set-
mana per intentar solapar el mínim de partits professionals. Així 
doncs, des de les cinc de la tarda fins les deu de la nit, hi ha fut-

bol d’alt nivell per anar a veure al 
camp i si no s’hi vol anar (o l’equip 
d’aquella ciutat juga fora) hi ha 
molta oferta per quedar-se a casa 
o baixar al bar a veure la TV.

Alguns equips catalans que tradici-
onalment han jugat sempre el diu-
menge a les 17 hores, fa un parell 
de temporades que han canviat el 
seu horari per les 12 del matí, vist 
que el poc públic que assistia als 

seus partits era, progressivament, inferior cada jornada. Fins ara, 
semblava que l’horari tradicional de les 12 del matí era l’únic que 
ja quedava “intacte” per tots aquells equips que no formem part 
dels focus mediàtics, no coincidint així amb cap oferta televisiva. 
Només amb aquest horari es podia intentar convèncer als veïns i 
veïnes del barri o el poble de torn per veure futbol local.

Ara, però, la LFP (Liga de Fútbol Profesional) ha aprovat un nou 
decret que obre les franges horàries de disputa dels partits de Pri-
mera Divisió, en vista a fer negoci amb el mercat asiàtic. El futbol 
d’elit ocuparà aviat gairebé tots els horaris del cap de setmana, 
no deixant espai pels més petits. Com ja es fa actualment a la 
Premier League, és possible que en els propers mesos poguem 
veure partits de Primera a la una del migdia del diumenge, un 
horari que coincidiria plenament, per exemple, amb la mitja part 
del partit de l’Europa a casa. Si prou “mal” fan ja el Barcelona i 
l’Espanyol, restant públic al futbol modest, si ara es posen a jugar 
al migdia, nosaltres... quan juguem? 

El futbol d’elit
ocuparà aviat
gairebé tots

els horaris del
cap de setmana,
no deixant espai
pels més petits

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. 
L’Escapvlat està produït per DeBarris, SCCL. 
L’Escapvlat té una periodicitat mensual amb 
una tirada de 2.500 exemplars.

• Edició i Consell Rector
Junta Directiva del CE Europa

• Direcció
Àngel Garreta (Cap de Premsa)

Agustí Tenllado (Directiu adjunt)

• Redacció
Xavier Vidal, Jordi Vela, Xavi Lucas, Toni Ribas, 

Agustí Tenllado i Àngel Garreta

• Maquetació i fotografia
Àngel Garreta

• Fonts informatives i gràfiques
Arxiu documental i web del CE Europa.

• Contacte
info@ceeuropa.cat 

Publicitat: Sandra (Tel. 692 601 261)

• Informació diària sobre el club
via web: ceeuropa.cat i europatv.cat

• Dipòsit legal: B-8927-2010

... qui som?

la notícia del mes

l’enquesta
La Lliga Nacional femenina, de 
14 equips, s’hauria d’ampliar?

A) Sí, a 16 
B) Sí, a 18 
C) No 

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

El nombre total de convocats en 
un partit de Tercera hauria de ser...

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

18, com a Primera

Una altra xifra

16, tal com ara

70,8%

18,8%

10,4%

Ricard Martínez (President del Districte) -esquerra- i Guillem Espriu 
(Regidor), dos dels principals impulsors de les millores a l’estadi

[À. Garreta] El Nou Sardenya 
fa uns dies que ja gaudeix 
d’una gespa artificial de darre-
ra generació, la més moderna 
de tota la Tercera Divisió, amb 
totes les millores de l’evolució 
constant d’aquestes superfíci-
es i un cobriment de cautxú de 
color verd que ha augmentat, 
sens dubte, la seva sensació 
de total realisme.

Aquesta meravella de la tèc-
nica moderna no hauria pogut 
ser possible sense les obres 
de millora (que han afectat 
tant al camp de futbol com als 
aparcaments soterranis) que 
l’Ajuntament de Barcelona, 
colze a colze amb el Districte 
de Gràcia, han impulsat per 
reforçar unes instal·lacions, 
totes elles, que no havien patit 
modificacions des de la seva 
estrena el 1995.

Malgrat que ja s’han jugat al-
guns partits oficials i amistosos 
sobre el nou verd gracienc, 
serà avui, 3 d’octubre, en els 
instants previs del partit de 
Tercera entre l’Europa i el 
Manlleu, quan una gran festa, 
que inclourà la presentació del 
Futbol Base del club, constan-
tarà la inauguració de la gespa 
i les noves millores.
Enguany el club ha decidit 
separar en dues festes dife-
rents les presentacions dels 

equips federats del club dels 
que formen part de l’Escola 
de Futbol. Cada estament del 
club viurà la seva pròpia festa 
a partir d’ara.

Seran un total de trenta els 
equips federats, masculins i 
femenins, que es presentaran 
davant la seva afició en un 

acte especial i reforçat per la 
presència de les màximes au-
toritats locals i de moltes de les 
persones que han fet possible 
la nova superfície de joc.

Per a la disputa del partit inau-
gural de la gespa, les porteries 
del Nou Sardenya estrenaran 
xarxes blanc-i-blaves  
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Àlex Cano: “És per mi un autèntic plaer 
ser un dels tres capitans de l’Europa”
Una entrevista d’Agustí Tenllado

Pedro Dólera sabia molt bé 
què feia la temporada pas-
sada quan va decidir incor-
porar a l’Europa i fer debutar 
a Tercera un “desconegut” 
central del Marianao: Àlex 
Cano. Una temporada des-
prés, el jugador escapulat ja 
és un dels millors centrals 
de la lliga, però no només 
defensant, sinó també mar-
cant gols per l’equip.

Àlex, l’any passat en la teva 
estrena a Tercera vas marcar 
vuit gols. Creus que ara tot-
hom et vigila més?
La veritat és que sí. Els entre-
nadors contraris marquen unes 
vigilàncies més fortes i espe-
cífiques, i saben de la nostra 
capacitat d’estratègia.

Creus que et trobes en el teu 
millor moment? Com et veus 
a llarg termini? 
Sí, estic en el millor moment. 
Tinc la sort d’estar a un dels 
millors clubs de Catalunya i 
tot just és el meu segon any a 
Tercera Divisió. Un dels meus 
objectius és poder arribar a 
jugar a Segona B. Desitjo que 
sigui amb l’Europa.

Tot i tenir ofertes, perquè has 
seguit enguany al club? 
Vaig decidir continuar per què 
després de fer una bona tem-

posta a la primera jornada.  Les 
ganes de fer-ho bé, juntament 
amb alguna derrota, de vega-
des fa que les coses no surtin 
com un vol. Estem intentant 
que aixó canviï, estem conven-
çuts que no trigarem en oferir 
el nostre joc de sempre.

Els companys t’han escollit 
com un dels tres capitans. 
Què et suposa això? 
És un plaer poder ser un dels 
capitans d’aquest club. Crec 
que comporta una gran respon-
sabilitat. S’ha d’intentar oferir 
sempre una bona imatge tant 
dins com fora del camp.

Dins la teva trajectòria, quins 
entrenadors destacaries?  
Amb tots els que he tingut he 
aprés molt. Entre ells, Jordi Ro-
ger, Vicenç Perez i Diego Mo-
rata. En especial destacaria el 
meu entrenador actual, Pedro 

porada, vaig creure en el pro-
jecte de seguir a l’Europa, on 
he estat molt a gust, i en espe-
cial, poder continuar aprenent 
amb Dólera. Crec que és un 
magnífic entrenador.

Hem tingut un mal inici amb 
moltes ensopegades segui-
des. Com ho valores?
Ningú ens esperàvem aquest 
inici després de la bona pre-
temporada i de guanyar a Am-

Dólera, ja que en aquests més 
de 3 anys amb ell, he progres-
sat molt futbolísticament. 

El millor i pitjor del teu joc? 
El millor és que vaig molt bé de 
cap. Després... em fa falta ser 
més contundent.

Alguna anècdota?
L’any passat al partit Europa - 
Cornellà vaig haver de marcar 
al meu germà Carles, que era 
el davanter rival.

Un missatge per l’afició?
Que estiguin tranquils. Ho 
donarem tot per la samarreta i 
intentarem fer-los gaudir.

QÜESTIONARI PERSONAL

Amb parella? Fills?
Sense parella i sense fills.

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

Últim llibre llegit?
L’ombra del vent, de Carlos 
Ruíz Safón.

T’agrada el cinema? Actors 
o actrius favorits?
M’agrada molt “Gladiator” i 
Morgan Freeman com actor.

Plat predilecte?
La pasta.

Quina música escoltes?
M’agrada bàsicament tot. Des-
tacaria “El canto del loco” i 
també Shakira.

Ocupació al marge de l’acti-
vitat futbolística?
Estic acabant empresarials. 

Alguna mania?
Entrar sempre amb el peu dret 
al terreny de joc 

NOM COMPLET
Àlex Cano Jiménez

LLOC I DATA DE NAIXEMENT
07/03/88 · Barcelona

HISTORIAL
> Futbol base: 
Collblanc, Hospitalet i Cornellà

> Futbol amateur:
 07-08 · Cornellà
 08-09 · Marianao Poblet
 09-...  · Europa

Amb l’Europa porta 35* partits 
oficials de lliga i 8 gols.

*=xifres comptabilitzades fins 27/09/10

el seu ‘DNI’ esportiu

Robert Biete
Soci número 220

parla el soci

Des de quan és soci?
Des del 1997. 

D’on li ve l’afició?
Des de petit amb mon pare. 
El meu tiet havia format part 
de la junta el 1957. Després 
vaig anar a viure fora i no vaig 
poder seguir tant l’equip. Quan 
ja vaig viure definitivament a 
Barcelona, davant del camp, he 
intentat no perdre’m un partit.

Alegries i decepcions?
Alegries les copes Catalunya. 
La decepció, el descens a Pri-
mera Catalana l’any 2004.

Millor jugador que ha vist 
vestir l’escapulada?
De fa temps m’agraden Sagrera 
i Montiagut. Més recentment, 
Ventura, Capella, Fernando i 
Benja Martínez. 

Una anècdota?
La meva estada a l’Escola del 
club fent d’àrbitre. Vaig gaudir 
molt amb els més petits i amb 
companys com en Pedrola, en 
Leo o en Miquel Garcia.

Com veu la lliga i l’equip?
La pretemporada ens ha gene-
rat molta il·lusió, però l’inici no 
és bo. Tot i això crec que, amb 
una mica de paciència, acaba-
rem tenint potencial.

De quina forma es pot con-
vèncer algú que es faci de 
l’Europa? Què li diria?
Diria que som una gran família. 
Un club modest però amb molta 
història però on, en general, es 
gaudeix amb l’ambient  

Una secció d’Agustí Tenllado
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PRIMER EQUIP JUVENIL A 

Gavà - Amposta 
Prat - Masnou

Vilanova - Palamós
Balaguer - Llagostera
Terrassa - Vilafranca

Premià - Reus
Pobla Mafumet - Ascó
Espanyol B - Cornellà

Montañesa - Castelldefels

NOTA: Per consultar totes les classificacions completes de tots els equips, així com els resultats del 
Primer Equip, Juvenil A i Femení A, jornada a jornada, cal visitar el lloc web ceeuropa.cat

    LA RESTA DE LA JORNADA D’AVUI                                 CALENDARI ESCAPULAT

JORNADA 7 · Ascó - EUROPA
JORNADA 8 · EUROPA - Reus

JORNADA 9 · Vilafranca - EUROPA
JORNADA 10 · EUROPA - Llagostera

JORNADA 11 · Palamós - EUROPA
JORNADA 12 · EUROPA - Masnou

JORNADA 13 · Gavà - EUROPA
JORNADA 14 · EUROPA - Prat

BIBLIOTECA

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

Jornada 4 · 19/09 · Estadi Nou Sardenya · 550 esp. · EUROPA 0 - CASTELLDEFELS 1

EUROPA: Cañadas, Narcís, Alberto, Cano, Diego, Ivan Álvarez, Rovira (Tacón, 68’), Del-
màs (Guzmán, 45’), Cebri, Valderas (Parres, 60’) i Remo.  CASTELLDEFELS: Planagumà, 
Joel, Amantini, Alberto García, León, Jorge, Navarro, Gilberto (Edgar Doblas, 64’), Cano 
(Uri, 83’), Camacho (Alberto, 57’) i Boris.  ÀRBITRE: Luís Pablo Querol (Tarragona). 
TARGETES: Grogues a Narcís, Cano, Ivan Álvarez, Rovira, Cebri i Remo (Europa) i a Joel, 
León, Navarro, Cano i Camacho (Castelldefels).  GOLS: 0-1 (Cano, 17’). 

Jornada 5 · 26/09 · Mpal. Via Fèrria · 400 esp. · CORNELLÀ 1 - EUROPA 2

CORNELLÀ: Talavera, Edgar, Melo, Berlanga, Valentín, David, Juli (Fran, 68’), Pep (Puer-
to, 75’), Enric, Gerard i Xavi Morón (Dani Delgado, 64’). EUROPA: Belsun, Narcís, Alberto, 
Cano, Diego, Ivan Álvarez (Valderas, 45’), Delmàs, Parres, Cebri, Guzman (Remo, 73’) i 
Jordi Sánchez (Rovira, 63’).  ÀRBITRE: Oliver Castaño Coso (Tarragona). TARGETES: 
Grogues a Edgar, Enric, Gerard i Delgado (Cornellà) i a Alberto, Parres, Rovira i al tècnic 
Pedro Dólera (Europa). Vermelles directes a Fran -minut 75- (Cornellà) i Iván Álvarez -a la 
banqueta, minut 94- (Europa). GOLS: 0-1 (Rovira, 68’); 1-1 (Melo, 83’); 1-2 (Cebri, 84’).

Tercera Divisió · Grup V · (actualitzada 27/09/10)

En verd: Places de PlayOff a Segona B · En vermell: Places de descens directe a Primera Catalana

(actualitzada 27/09/10) · Lliga Nacional · Grup VII

TOP 5 GOLEJADORS

JUGADOR

Cebri
Rovira 
Parres

--
--

GOLS

3
2
1
--
--

TOP 5 MINUTS JOC TOP 5 TARGETES

JUGADOR

Alberto
Cano
Cebri

Cañadas
Narcís

MINUTS

450
450
450
360
359

JUGADOR

Narcís
Rovira
Parres
Alberto
Cebri

TG

4
4
3
3
3

TV

1
-
1
-
-

En verd: Places d’ascens directe a Divisió d’Honor · En vermell: Places de descens directe a Preferent

FEMENÍ A (actualitzada 27/09/10) · Lliga Nacional · Grup III

En verd: Places de promoció a Superlliga · En vermell: Places de descens directe a Primera Catalana

Cròniques i fotos dels partits del Primer Equip, Juvenil A, Juvenil B i Femení A
a ceeuropa.cat. Classificacions completes de base a la secció de “competició”
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CE EUROPA vs AEC MANLLEU

 AEC Manlleu
Fundada l’any 1931

[Àngel Garreta] · El Manlleu 
d’aquesta temporada ha re-
cuperat com a entrenador a 
Francesc Cargol, autèntic com-
positor de “l’esperit” del grup 
de jugadors de l’entitat. Cargol 
torna a les banquetes després 
de superar la greu 
malaltia que el va 
fer deixar el càrrec 
l’any passat. Els 
seus fitxatges més 
importants han ar-
ribat del Cassà, 
amb els jugadors 
Busquets,Chicho 
i Crous, així com 
les incorporacions 
d’Albert Criado i 
Edgar Santolaya. 
A tots ells s’ha de 
sumar el retorn de 
Baruc, després de la seva esta-
da “exòtica” al Kitchee de Hong 
Kong. Cargol, manté jugadors 
importants com Archi, Masoliver, 
Raúl Calvo i l’exeuropeista Gely. 
Però sobretot el jugador més 
important que s’ha aconseguit 
retenir és Dani Planagumà. 

La crisi econòmica, que en-
guany també fa posada en 
escena a Manlleu, ha obligat 
a l’entitat a retallar el pressu-
post, i tota l’aposta de poder 
futbolístic ofensiu caurà sobre 
l’espatlla del seu 
davanter més te-
mible, efectiu i 
resolutiu. És per 
això que Plana-
gumà és un dels 
millors número 9 
de la lliga.
Com a tall anec-
dòtic, una de les 
novetats  que 
presenta el Man-
lleu no és pas un jugador, sinó 
un canvi en la seva equipació 
de joc. L’entitat, que ha vestit 
amb els colors de Catalunya 
tota la vida, ha variat enguany 

el color dels seus pantalons. El 
tradicional blau ha deixat pas al 
vermell, fent totalment bicolor 
l’equipació completa de joc, 
amb samarreta ‘estil senyera’ 
(però amb més barres verme-
lles), pantaló vermell i mitges 

també a ratlles 
però en aquest 
cas horitzontals.

Els precedents 
cont ra  l ’equ ip 
d’Osona al Nou 
Sardenya no són 
bons en les dar-
reres dues tem-
porades (victòri-
es visitants), però 
presenten bones 
xifres en general, 
com dues gole-

jades consecutives (4-0 i 5-0) 
que van tenir lloc les tempora-
des 99/00 i 00/01 de forma res-
pectiva. De fet, en els darrers 
dotze anys, Europa i Manlleu 
s’han vist les cares deu vega-
des, coincidint gairebé cada 
temporada a la mateixa divisió, 
fins i tot l’any que tots dos van 
baixar, a la vegada, a Primera 
Catalana.

Pel que fa als partits a domi-
cili, l’Europa fa vuit anys que 
no perd a Manlleu, des de la 

campanya 01/02, 
on va caure per 
2-1. El darrer tri-
omf va tenir lloc 
l’any passat, per 
1-3, en un partit 
que es va jugar a 
una temperatura 
de tres graus ne-
gatius. En el partit 
d’avui a Gràcia, la 
temperatura serà 

evidentment molt més alta i 
coincidirà amb un dia d’estrena 
i festa europeista. Precisament 
aquesta festa farà començar el 
partit 30 minuts més tard 

La història del rival

El Manlleu ha patit molts 
canvis en el seu joc, rejo-
venint la plantilla i amb el 
retorn de Francesc Cargol 
a la banqueta.

S’han incorporat joves va-
lors del juvenil que va pujar 
a Divisió d’Honor, com és 
Aumatell, i jugadors desta-
cats del Cassà com el lateral 
Busquets. Per contra, ha 
perdut homes importants 
com Tato Burgada, David 
Andreu o Granell.

A la porteria de l’equip hi 
mana Fran, i a la defensa el 
“noi de la casa” de Manlleu, 
Masoliver, que pot ocupar 
qualsevol posició. Al mig del 
camp, Calvo i l’exeuropeista 
Gely aporten un punt de pes 
i galons per veterania. El 
jove Aumatell s’ha guanyat 
una plaça de titular i, en 
punta d’atac, toca parlar 
de l’home més perillós de 
tot l’equip i ‘home-gol’ de 
la plantilla: Planagumà. Els 
centrals escapulats no po-
dran badar ni un segon. De 
l’any passat l’equip ja sap 
que Planagumà, amb gran 
olfacte, no perdona 

La pràctica del futbol a la vila osonenca sembla ser que es re-
munta cap al 1903 quan els treballadors i tècnics escocesos de 
l’empresa Coats van inculcar-la. Tot i això qui li va donar l’impuls 
definitiu fou el germà Alfred del col·legi La Salle, qui va crear el 
1913 el Futbol Club Catalunya, que portava les quatre barres a 
la samarreta, uniforme que segueix vigent. L’any 1917 i com a 
resultat de la fusió amb un altre club manlleuenc format per joves 
esperantistes (Esperanto Amikeko) va veure la llum el Centre 
Esportiu Manlleu. Però no seria fins el 1931 quan es funda l’actual 
Agrupació Esportiva Cultural Manlleu. En aquests començaments 
el club tenia, a banda del futbol, seccions de ciclisme, d’atletisme 
i fins i tot, d’excursionisme. El 1934 el club va inaugurar un nou 
camp de futbol als terrenys de Can Serra, situats entre el riu Ter 
i el canal industrial, però el 1940 una inundació va deixar molt 
malmesos els terrenys. El recinte de joc es va llavors ubicar uns 
metres més enllà, on està actualment.

La guerra civil, com a molts altres llocs de Catalunya, va suposar 
una frenada per l’activitat futbolística. L’afició va revifar i la tempo-
rada 56/57 aconseguia militar per primer cop a la Tercera Divisió, 

mantenint-se durant sis lligues. En aquest temps es va construir 
la tribuna coberta al camp, que des del 1960 havia passat a ser 
municipal. Després el club va patir alts i baixos que quasi el por-
ten a la desaparició el 1979. No obstant, la temporada 1983/84 
aconsegueix novament pujar a Tercera. En la següent lliga es va 
instal·lar gespa natural a l’estadi i poc després, l’exercici 1988/89 
va suposar un salt qualitatiu a la seva història assolint l’ascens 
a Segona B, on hi va estar 8 temporades, disputant fins a tres 
PlayOff d’ascens a Segona A. 

Finalment l’equip va tornar a caure a Tercera on la temporada 
1998/99 es va proclamar campió per primer cop i únic fins ara 
de la categoria, descendint a Primera Catalana el 2003/2004 
després d’un últim partit de Lliga en que perd per 1 a 0 al Nou 
Sardenya (amb gol d’Amorós) davant d’un Europa que també 
acabaria baixant. A Catalana s’hi va estar tres temporades i des 
de llavors milita consecutivament a Tercera, convertint-se en els 
darrers anys en un dels equips que ha lluitat per la zona alta de 
la classificació i per intentar disputar un nou PlayOff. Enguany, 
afectat com tots per la crisi, aquest objectiu és relatiu 

Campionat de Lliga de Tercera Divisió (grup V) · 3 d’octubre de 2010 · 6a jornada · Estadi Nou Sardenya · 12:30 hores

Els darrers deu precedents en lliga

Així juga el rival
Anàlisi tàctica de Toni Ribas

Així arriba el Manlleu al Nou Sardenya

Jornada 1
MANLLEU 1 - Vilanova 1
Jornada 2
Balaguer 1 - MANLLEU 1
Jornada 3
MANLLEU 0 - Terrassa 2

Jornada 4
Premià 2 - MANLLEU 3
Jornada 5 
MANLLEU 1 - P. Mafumet 1

G: 1  E: 3  P: 1  GF: 6  GC: 7

Per Agustí Tenllado

El duel matinal 
entre tots dos
equips donarà
inici 30 minuts

més tard,
amb motiu
de la festa

de presentació
del Futbol Base

Dani Planagumà
seguirà com

referència d’atac
d’un equip que

recupera al tècnic
Francesc Cargol
a la banqueta

Onze tipus (sistema 4-2-3-1)

TEMPORADA  CASA FORA  DIVISIÓ

1998/1999  2-1 3-3  Tercera
1999/2000  4-0 0-0  Tercera
2000/2001  5-0 2-1  Tercera
2001/2002  0-1 2-1  Tercera
2002/2003  1-1 1-2  Tercera
2003/2004  1-0 3-3  Tercera
2004/2005  2-0 1-1  1a Catalana
2007/2008  2-1 1-1  Tercera
2008/2009  0-4 0-0  Tercera
2009/2010  1-3 1-3  Tercera
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Arturo Ramírez i Jordi Vela expliquen el projecte 
de present i futur del Futbol Base de l’entitat

[Redacció] · Són els dos mà-
xims responsables formatius 
de base de l’entitat. Arturo Ra-
mírez com a responsable direc-
tiu i Jordi Vela com a esportiu. 
Tots dos han parlat al detall 
del futbol de base de l’entitat i 
L’Escapvlat publica les seves 
impressions més destacades 
en el dia de la presentació dels 
equips davant l’afició.

Tots dos coincideixen sobre el 
principal objectiu de la secció, 
que és la projecció de jugadors 
pensant en un futur esportiu 
al Primer Equip, sense deixar 
al marge, com és evident, els 
valors formatius humans.

Jordi Vela afronta la seva se-
gona temporada al capdavant 
de l’aspecte de coordinació i 
admet que “sens dubte hem 
de començar a recollir els fruits 
del treball que vam començar 
a fer la temporada passada. 

La veritat és que va ser un any 
complicat ja que vam agafar la 
coordinació a mitjans de juny, 
quan molts jugadors ja havien 
decidit marxar de l’Europa i 
vam disposar de poc temps 
per actuar. Aquesta tempora-
da l’hem pogut planificar amb 

molt de temps i s’han pogut 
confeccionar millors plantilles 
en la majoria de categories”. 
Malgrat això, Vela afirma que 
“volem recuperar les màximes 
categories possibles que en 
els darrers anys l’Europa ha 
anat perdent, però no ens ob-
sessionem amb els ascensos 
sinó amb el treball ben fet. 
Si treballem bé, els resultats 

arribaran i els ascensos, tam-
bé”. En paral·lel a aquesta 
idea esportiva, Arturo Ramírez 
comenta, a nivell formatiu i 
esportiu que “cal ajustar el nou 
projecte esportiu i representar 
correctament els nostre valors 
a l’hora de competir i també 
recuperar totes aquelles ca-
tegories que sigui possible.
Hem de tenir en compte que 
no sempre el comportament 
esportiu del nostre club per 
retenir determinats jugadors és 
extensible a la resta de clubs 
del nostre entorn.Nosaltres vo-
lem bàsicament jugadors que 
vulguin estar en el nostre club 
per sobre d’altres questions i 
que sentin orgull per defensar 
els nostres colors”.

En l’altre aspecte important, 
l’humà i educatiu, Ramírez 
destaca que “hem de  defensar 
els valor de l’esport recollit en 
el nostre Reglament de Règim 
Intern, el seguiment del qual el 
fa la comissió esportiva, que 

Jordi Vela -esquerra- i Arturo Ramírez, en un dels vestuaris de Futbol Base del Nou Sardenya

Futbol Base

El vicepresident esportiu i el màxim coordinador de base ho desgranen a L’Escapvlat

és un dels elements claus del 
Futbol Base. Volem que juga-
dors/es, familiars, entrenadors/
es i delegats siguin en tots els 
camps un model de referència 
educatiu. En aquest sentit 
s’ha de destacar la tasca de la 
comissió, que fa un seguiment 
setmanal de l’àmbit esportiu i 
actitudinal dels equips“.

Recordant la temporada pas-
sada, Vela admet que “va ser 
força dura perquè els resultats 
no van ser bons i es van perdre 
dues categories, tot i que també 
vam aconseguir dos ascensos. 
En aquest sentit, vull agrair 
el suport que en tot moment 
vam tenir del president i dels 
dos directius responsables del 
futbol base, l’Arturo Ramírez i 
en Pep Gràcia. Especialment a 
aquest últim, en Pep, que ja no 
està aquesta temporada amb 
nosaltres. En nom meu, dels 
coordinadors, entrenadors, de-
legats i fisios li volem agrair la 
gran feina que va fer pel futbol 
base de l’Europa”.

Sobre els criteris d’altes i bai-
xes i modificacions dels equips, 
el coordinador escapulat con-
sidera que “la idea és pujar 
equips en bloc, retocant una 
o dues peces a cada plantilla 
per millorar-la. Això ho podrem 
començar a fer a partir d’ara 
ja que aquest estiu ja hem 
confeccionat plantilles força 
compensades i competitives. 
En aquest sentit, els fitxatges 

externs hauran de ser jugadors 
que millorin posicions espe-
cífiques de cada plantilla. Els 
criteris que seguim per donar 
les baixes són de dos tipus: 
esportius, és a dir, per baix 
rendiment del jugador, o acti-
tudinals, ja siguin del propi ju-
gador o del seu entorn”. Sobre 
l’estil de joc, Vela comenta que 
“hem implantat un estil de joc 
combinatiu, amb un sistema 
bàsic 4-3-3 amb indicacions 
bàsiques i comuns per tots els 
entrenadors, que poden, però, 
desenvolupar alguna variant en 
alguns partits de la temporada, 
sempre amb la supervisió dels 
seus coordinadors”.

En la configuració d’equips 
de l’actual temporada, tant 
en categories com en número 
total, Ramírez assumeix que 
“el club s’havia d’adaptar a les 
exigències de les modificaci-
ons de la Federació Catalana, 
però també a les necessitats 
internes del propi club”. 

Sobre com s’organitza inter-
nament la coordinació del 
club, Vela dibuixa la seva 
composició. “Jo m’encarrego 
dels aspectes més logístics i 
organitzatius del Futbol Base 
i compto amb l’ajuda de dos 
coordinadors esportius, un per 
l’etapa de formació (alevins 
i infantils) que és en Fredi 
Martín, i un per l’etapa més 
competitiva (cadets i juvenils) 
que és en Marc Fernandez. 
Juntament amb en Xavi Lucas, 
que coordina l’Escola i els 
benjamins, estem a la comissió 
que presideix Arturo Ramírez, 
a la qual també assisteix algun 
membre de l’staff tècnic del 
Primer Equip per buscar la 
màxima connexió” 

Ramírez: “Hem de 
defensar els valors 

del nostre Reglament 
de Règim Intern.

Volem ser un model”

Vela: “Volem
recuperar les

màximes categories
possibles sense

obsessionar-nos”
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal

El daltabaix del 1931 (part I)
En els més de 100 anys d’histò-
ria de l’Europa, es pot observar 
que el club sempre s’ha mo-
gut en una “muntanya russa” 
històrica. A períodes de grans 
èxits els segueixen moments 
de penúria. Sens dubte, un 
dels moments més delicats és 
el daltabaix del 1931, on es va 
passar de jugar a Primera Divi-
sió a gairebé desaparèixer.

En aquesta  primera part ana-
litzarem les causes i les raons 
que van fer arribar a l’entitat 
a aquesta situació. Dins les 
causes, està clar que el factor 
econòmic és el més important. 
Cal tirar una mica enrere i situ-
ar-nos a la dècada dels anys 
20. És quan l’esport esclata a 
casa nostra i és també quan 
el futbol es converteix en un 
esport de masses, fet que no 
havia passat mai en la història 
del país. Un poble català sot-
més a la dictadura de Primo de 
Rivera troba en l’esport la seva 

forma d’expressió. Cada cop es 
creen més clubs i s’inverteixen 
més diners. L’ascens és meteòric 
i ningú vol adonar-se que s’està 
creant un gegant amb peus de 
fang. Amb tot això, l’arribada de 
diners al món de futbol desem-
boca en un primer moment en un 
professionalisme “encobert”, que 
es veurà oficialitzat amb la creació 
de la Primera Divisió.

Els equips potents poden fitxar els 
millors jugadors del moment i els 
petits, ferits en el seu orgull, inten-
ten posar-se a la seva alçada, es-
tirant més el braç que la màniga. 
Dos fets clau trenquen els “feliços 
anys 20”; per una banda el crac 
borsari del 1929. Per tant, l’aixeta 
dels diners destinats al futbol cada 
vegada rajava menys. D’altra ban-
da, l’adveniment de la República i 
la plena llibertat d’expressió fa que 
els aficionats perdin interès pel 
futbol, donat que es creen nous 
canals per expressar-se. Tot això 
es veu reflectit a l’Europa. 

Joan Matas; ric empresari bar-
celoní i que en la seva joventut 
havia jugat als reserves del 
club, induït per les circums-
tàncies que ja hem relatat, 
conjuntament amb el seu amor 
per l’entitat, va decidir agafar la 
presidència i fer de l’Europa un 
club capdavanter a Espanya.

S’aconsegueixen títols i més 
títols, l’augment de socis és es-
pectacular (el 1924 més de sis 
mil!) i fins i tot el poderós Barça 
claudicava alguna vegada. 
Però cada cop la competència 
va ser més forta; la fundació de 
la Primera Divisió va accelerar 
encara més les desigualtats i 
l’Europa va perdre pistonada i 
també massa social. 
El president Matas però, no es 
va rendir i va lliutar fins l’últim 
moment per salvar el club del 
desastre; però és missió im-
possible i el mateix president 
acabaria arruïnat amb l’intent 
de salvar el Club 

Partit entre el “supervivent” Europa i l’FC Palma de Barcelona, l’any 1932

L’Europa ja coneix com es jugarà
la fase final de la Copa Catalunya

La Federació Catalana de 
Futbol ja ha decidit de qui-
na forma es disputarà la 
final pendent de la Copa 
Catalunya 2010 i com es 
jugaran les rondes finals de 
la Copa Catalunya 2011. La 
final de l’edició d’enguany es 
jugarà en format 3x1 al Nou 
Estadi de Tarragona. La de 
l’any passat, un nou triangu-
lar a la Nova Creu Alta.

El dimecres 1 de desem-
bre és la data escollida per 
triar al campió de la Copa 
Catalunya edició 2009/2010. 
L’estadi del Sabadell acollirà 
un 3x1 entre el Barcelona, 
l’Espanyol i L’Hospitalet. Així 
mateix, l’Europa ja sap quin 
camí es dibuixarà en l’actual 
edició de la Copa. La Fede-
ració ha decidit dissenyar el 
camí final de l’edició 10/11 
de la següent manera:  

Entre els tres equips no pro-
fessionals que resten com-
petint (Europa, Vilanova i 
Llagostera), el Vilanova -per 
sorteig- queda classificat i 
Europa i Llagostera s’hauran 
de classificar en partit a 
jugar al Nou Sardenya el 
proper 27 d’octubre al ves-
pre (horari per determinar). 
Els dos equips resultants 
es veuran les cares ja amb 
un “premi gros”, un contra el 
Nàstic i l’altre contra el Giro-
na, en eliminatòria a jugar el 
dia 10 de novembre. 

A partir d’aquesta data, els 
guanyadors resultants (2 
equips) haurien de, teòrica-
ment, eliminar-se entre ells 
per deixar-ne només un, 
que tornaria a disputar una 
final contra Barcelona i Es-
panyol en format triangular. 
La seu de la final de l’edició 
2010/2011 serà el Nou Esta-
di de Tarragona   

Primer Equip
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