
Entrevistem a Javi Lara,
un dels nouvinguts al club

El migcampista del primer 
equip escapulat, fitxat el 
passat estiu provinent de 
l’AE Prat, protagonista de la 
primera entrevista d’aquest 
periòdic en l’inici de l’any 
esportiu 2012.
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L’estadi reforma a fons el seu 
sistema de llums per deixar el 
Nou Sardenya en perfectes 
condicions per acollir partits 
per la nit o amb necessitat 
d’alta visibilitat.

I també...

Any II · Número 24 · 8 de gener del 2012 · publicació oficial gratuïta del club · CEEUROPA.CAT

Repassem de forma especial 
els temes més importants que 
hem tractat dins L’Escapvlat 
durant tot l’any 2011. Com 
a imatge, totes les portades 
dels 12 periòdics.

L’historiador Xavier Vidal ens 
parlarà dels tradicionals duels 
de Nadal que el club havia 
disputat en el passat.



2 8 de gener del 2012Opinió / Destacats

editorial
Lluitar en igualtat de condicions
Una de les queixes més escoltades dels equips de la ciutat de 
Barcelona en les darreres dècades era la lluita desigual que 
matenien amb altres clubs de fora a nivell de pressupost per fitxar 
jugadors. Molts clubs de pobles i ciutats més o menys importants 
en habitants han rebut durant anys subvencions anuals dels seus 
ajuntaments o diputacions locals, fet que, complementat amb 
les aportacions de diners de l’empresa privada, ha suposat per 
aquests equips de futbol una forta estabilitat econòmica.

Molts d’aquests clubs catalans que han arribat a ingressar i 
alguns encara ingressen entre 150.000 i 300.000€ per temporada 
provinents dels diners públics locals, ja tenien (o encara tenen) 
feta la plantilla amb les subvencions, podent destinar la resta de 
recursos propis a potenciar-la i fer-la molt més competitiva. Els 
clubs de Barcelona partien i segueixen partint de zero, havent 
d’igualar aquests diners directament amb socis, anunciants i 
aportacions del sector privat. Una lluita desigual que està comen-
çant a nivellar la crisi econòmica.

Entitats de poble, comarques o 
altres territoris fora de la capital 
catalana que fins ara no tenien 
cap necessitat de pagar el 
rebut d’aigua, llum i ni tan sols 
els empleats de manteniment 
(també municipals) es veuen 
afectats per les retallades de 
la crisi i deixen de tenir aquest 

privilegi diferencial que, no obstant, encara es manté en algunes 
ciutats importants properes a Barcelona. És el cas d’El Prat o 
L’Hospitalet, per posar dos exemples. D’aquesta manera el fet 
que les entitats de fora de la capital hagin rebaixat ingressos ha 
pogut permetre als clubs de Barcelona tenir més potencial futbo-
lístic amb els mateixos pocs diners. 

D’aquí que clubs com Martinenc (retornat enguany a Primera 
Catalana després de moltes temporades) o Sants (a la zona alta 
de Catalana) estiguin recuperant part de la seva recent glòria dins 
el futbol català o que la Montañesa es pugui mantenir a Tercera 
sense arribar a tenir ni cent mil euros de pressupost per a fitxar i 
mantenir els jugadors. Totes elles són situacions que fins ara eren 
impensables sense una forta aportació de capital. En els temps 
actuals, tots comencem de mica en mica a partir de zero per 
demostrar, amb les mateixes armes, qui pot ser millor 

A moltes entitats
de fora de la capital
pateixen la retirada
de les subvencions
i amb això baixen
el nivell de l’equip

l’enquesta
A part de la quota fixada de jugadors 
sots’23 a les primeres plantilles, cal una llei 
per fer jugar un mínim d’ells al camp?

A) Sí 
B) No 

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

La mitja part ha de passar
de 15 a 20 minuts (proposta 
UEFA) per actes i serveis?

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Sí

No
48,9%

[Redacció] · L’Europa ha viscut 
durant la segona quinzena de de-
sembre un canvi en l’enllumenat de 
l’estadi. A diferència d’altres vega-
des, en aquesta ocasió el canvi no 
és parcial d’algunes zones fosques 
sinó de tota la instal·lació en gene-
ral, desgastada des de l’any 1995, 
any de finalització de la construcció 
total de l’estadi.
Des de llavors, el recinte ha man-
tingut la mateixa instal·lació elèctri-

ca que ha fet funcionar els diferents 
focus de tribuna i les dues torres 
de llum situades al lateral. L’es-
tructura, que d’orígen no era gaire 
moderna, s’ha deteriorat al llarg de 
16 anys de vida

.Durant aquest temps, els diferents 
problemes de llum que ha patit 
l’Europa s’han resolt amb inici-
atives pròpies de l’entitat o amb 
col·laboracions privades, posant 

remei parcial al problema amb la 
substitució de focus i algun petit 
tram de cablejat. No obstant, el 
problema d’arrel seguia allà. Ara, la 
regidoria d’esports de l’Ajuntament 
de Barcelona, encapçalada per 
Maite Fandos, col· laborarà amb 
l’Europa amb el canvi de la instal-
lació, permetent que els partits de 
nit al Nou Sardenya es puguin se-
guir desenvolupant perfectament i 
sense mancances 

L’estadi torna a veure la llum
la notícia del mes

Dos operaris treballant en les tasques de reparació de les llums de la tribuna.

La instal·lació del Nou Sardenya pateix una integral reforma
per tal de permetre tornar a disputar partits a la nit

51,1%

L’Escapvlat per dins...

“L’Escapvlat” és un mitjà de comunicació 
oficial del CE Europa que depèn de forma 
directa del Departament de Premsa i vinculat 
amb els altres canals del club (web i xarxes 
socials) a nivell informatiu corporatiu. 
“L’Escapvlat” està produït per DeBarris, 
SCCL. “L’Escapvlat” té una periodicitat de 
caràcter mensual amb 2.500 exemplars.

• Edició i Consell Rector
Junta Directiva del CE Europa

• Direcció
Àngel Garreta (Cap de Premsa)

Agustí Tenllado

• Redacció
Xavier Vidal, Jordi Vela, Isabel Ocaña

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
ceeuropa.cat

• Dipòsit legal: B-14.046-2010

... qui som?
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Javi Lara: “Després de quatre anys al Prat, 
era el moment de sortir i provar experiències”
Una entrevista d’Agustí Tenllado

Javi Lara és un dels valors 
més emergents sorgit els 
darrers anys de la pedrera 
formativa dels equips d’El 
Prat de Llobregat. Després 
d’anys al seu territori bressol 
(tot i ser nascut a Esplu-
gues), el jove migcampista 
vesteix ara els colors de 
l’Europa a les ordres del 
tècnic que el va formar en 
categories inferiors de l’Es-
cola Prat Blaugrana. És una 
de les incorporacions de pes 
d’aquesta temporada.

T’ha costat abandonar el Prat 
després de tants anys?
Sí, va ser una decisió molt difí-
cil ja que portava 4 anys i mig 
a l’entitat i se m’estimava molt. 
És un club que treballa molt 
bé, amb humilitat i que en els 
darrers anys ha anat creixent 
fins ser uns dels potents de la 
categoria. Personalment tinc 
molt bon record dels anys que 
he passat allà perquè he estat 
molt a gust i se m’ha valorat 
sempre. Però aquest any creia 
que era l’any de sortir i provar 
noves experiències. 

La coneixença de Pedro 
Dólera ha influit?
Sí, en Pedro em coneix molt bé 
des que era aleví enfrontant-
nos més d’un any en categories 
inferiors i aquests últims anys 
com a entrenador de l’Europa, 
i jo com a jugador del Prat. Va 
ser el meu entrenador 2 anys 
al juvenil i ell sap el que puc 
aportar futbolísticament com 
també personalment. 

Imaginem que no va ser 
agradable el creuament de 
comentaris amb dirigents del 
Prat després dels teus dos 
gols al Nou Sardenya.
Em vaig sentir malament en 

Recordo especialment un cas, 
en un partit quan era juvenil i 
estava jugant al Narcís Sala, 
llavors un jugador del Sant 
Andreu va tenir una greu lesió 
al genoll i es va aturar el partit 
uns minuts fins que arribés 
l’ambulància perquè no podien 
treure’l del camp sense assis-
tències mèdiques. L’àrbitre i un 
dels seus assistents estaven al 
mig del camp mentre l’altre as-
sistent continuava a la línia de 
banda. Passaven els minuts i 
seguia allà, era inexplicable. Al 
cap d’uns minuts l’àrbitre li va 
dir que vingués al mig del camp 
per juntar la tripleta arbitral al 
mateix lloc i quan va arribar, va 
veure la lesió del jugador i es 
va desmaiar. Total, partit sus-
pès i de forma inesperada vam 
haver de tornar un altre dia a 
acabar de jugar el partit.

aquell moment, perquè eren 
companys meus i no agrada 
que et diguin coses dolentes. 
Però, tot va ser fruit de la 
tensió i de la importància del 
partit. Allò queda oblidat i no té 
més importància per a mi. No 
vull donar-li més voltes.

Com veies l’Europa abans 
de la teva arribada? I ara?
Veia l’Europa com un club im-
portant de la categoria i on es 
vivia molt el futbol. Ara a dins, 
segueixo opinant el mateix, 
el Nou Sardenya és un dels 
camps que més afició té i que 
respira més ambient de futbol. 
Hi ha aficionats de tota la vida, 
molt fidels.

L’equip va començar molt bé 
la temporada però ara passa 
per una molt mala ratxa.
Crec que ens ha faltat una mi-
ca de contundència defensiva 
en línies generals, però que 
treballem per resoldre. També 
hem tingut algunes lesions 
com les de Rovira, Èric, Gatell, 
Olmo, o jo mateix i això es nota 
en el grup. El futbol també va a 
ratxes, i millor patir-ho ara que 
a la jornada 32. Per això crec 
que tornarem a aixecar el vol 
i arribaran les victòries.

Tens algun ídol del futbol?
Zinedine Zidane. Per la qua-
litat i elegància que tenia a la 
gespa i la humilitat que ha de-
mostrat en tota la seva carrera 
esportiva.

Dins el camp què se’t dóna 
bé i què has de millorar?
Crec que tinc molt bona visió 
de joc a la meva zona i una 
bona passada final. Haig de 
millorar la intensitat defensiva 
en algunes accions.

Dins la teva carrera recordes 
alguna anècdota especial?

Tens antecedents futbolís-
tics a la família?
El meu pare va jugar i després 
també va entrenar i tots els 
meus cosins van practicar el 
futbol. De fet, algun encara 
està en actiu.

Un missatge a l’afició?
Que segueixin animant i re-
colzant l’equip. Com han fet 

des de l’inici i fins ara. Tots els 
clubs del món, també l’Europa, 
passen per males ratxes i mals 
moments, durant anys o dins la 
mateixa temporada, com ens 
està passant ara. Entre tots 
podem sortir d’aquí i tornar a 
mirar cap a dalt. La plantilla 
està treballant per sortir de la 
situació de resultats que ara 
estem patint 

NOM COMPLET
Javier Lara Jiménez

LLOC I DATA DE NAIXEMENT
23/08/87 · Esplugues

HISTORIAL
> Futbol base:
UE Cornellà (alevins fins cadets) 
EF Prat Blaugrana 

> Futbol amateur:

AE Prat (05/06) 
CE Sabadell (06/07)
AE Prat (07-11) 
Europa (11/12...)

Amb l’Europa porta 16* partits 
jugats i 3* gols marcats

   *=xifres comptabilitzades fins 18/12/11

el seu ‘DNI’ esportiu
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LES FITXES DELS PARTITS (des de la darrera publicació de L’Escapvlat)

Jornada 17 · 04/12 · Estadi Nou Sardenya · 650 esp. · EUROPA 0 - OLOT 1

EUROPA: Rafa Leva, Aitor Olmo, Alberto, Cano, Pociello, Ivan Álvarez (Guzman, 74’), Rovira, Delmàs, Cebri (Segalés, 70’), Javi Lara i Nils (Peque, 60’). OLOT: Segovia, Francolí, Serra, Abel, Hostench, Roger, Roca, Granell, 
Masó (Edile, 89’), Robert (Sergi, 83’) i Manel Sala (Dani Alonso, 92’). ÀRBITRE: Rubén Ávalos Barrera. TARGETES: Grogues a Aitor Olmo i Pociello (Europa) i a Francolí, Serra, Hostench, Roger i Masó (Olot). 
GOLS: 0-1 (Robert, 48’) 

Jornada 18 · 18/12 · Mpal. Nou Barris · 350 esp. · MONTAÑESA 1 - EUROPA 0

MONTAÑESA: Marc Ramírez, Moya, Xavi Valls, Raúl Barriendos, Gerard Creus, Ruben, Ceballos (Molina, 73’), Padilla, Fran (Eloi, 36’), Villegas (Achille, 67’) i Miguel Rubio. EUROPA: Rafa Leva, Aitor Torres, Alberto, Cano, 
Josué, Ivan Álvarez, Rovira (Gatell, 89’), Parres (Delmàs, 72’), Cebri, Javi Lara i Nils (Èric Blasco, 58’). ÀRBITRE: Raúl Calle Martínez. TARGETES: Grogues a Raúl Barriendos, Gerard Creus i Padilla (Montañesa) i a Parres i Nils 
(Europa). GOLS: 1-0 (Achille, 91’) 

GENER 2011 · Número 12

FEBRER 2011 · Número 13

MARÇ 2011 · Número 14

Número 15 · ABRIL 2011

Número 16 · MAIG 2011

Número 17 · JUNY 2011

PORTADA · Eleccions a president i junta

El primer mes de l’any obria en portada amb 
la notícia de la convocatòria d’eleccions a 
presidir el club. L’Escapvlat explicava que 
només hi havia hagut dos comicis previs en 
democràcia. En pàgines interiors, entrevista al 
porter Joan Cañadas i derbi de veterans entre 
l’Europa i l’Espanyol per recollir joguines pels 
nens més necessitats.

PORTADA · Sis anys de mandat i aniversari

Guillaume de Bode, sense oposició i, per tant, 
sense passar per un procés electoral, sortia 
escollit novament com a president del club, 
en aquesta ocasió per un mandat de sis anys 
amb la nova Llei de l’Esport a la mà. Al mes 
de febrer, el periòdic L’Escapvlat va celebrar 
el seu primer any d’existència. En pàgines 
interiors es presentaven les cares de la junta.

PORTADA · De l’escola a l’estadi

El CE Europa va engegar el mes de març una 
campanya per portar els diferents alumnes 
de centres i instituts de Gràcia al club, per 
apropar-se a les seves activitats i per seguir 
al Primer Equip. L’entitat va publicar el seu 
primer àlbum de cromos i Joan Josep Isern 
tornava amb força al club per encarregar-se 
de presidir la Fundació. A la contra, entrevista 
a Joan.Vasco, soci del club a l’Argentina.

PORTADA · Per tu, Cebri !

El davanter centre de l’Europa, Cebrià 
Queralt, queia lesionat de gravetat després 
del partit de l’Europa contra el Prat. L’equip 
perdia allà gairebé tota possibilitat de jugar 

el play-off d’ascens. En pàgines interiors, 
entrevista al coordinador de l’Escola, Xavi 

Lucas, i explicació de les reformes del club en 
estructures de l’estadi.

PORTADA · Delmàs ja és un nou mite

El capità del Primer Equip, Àlex Delmàs, 
entrava en el ‘top 10’ de jugadors de l’Europa 

amb més partits disputats de lliga en tota la 
història de l’entitat i passava a convertir-se en 
llegenda activa del club. La Fundació del club 

va tornar a constituir junta directiva i la web 
del club va incorporar periòdicament fins a 

tres columnistes setmanals d’opinió.

PORTADA · Garantia de futur

El tècnic de l’Europa, Pedro Dólera, signava 
la renovació per dues temporades, amb total 

recolzament del president en un acte social 
a la sala de premsa. El futbol base signava 

una temporada plena d’ascensos i bones 
classificacions finals. Paral·lelament, el club 

va celebrar el dia de l’aniversari de l’Europa (5 
de juny) la Diada del Soci amb motiu dels 104 

anys d’història de l’entitat.
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Aquest mes ens visiten...

UNIÓ ESPORTIVA VIC· Fundació: 1943 · Camp: Municipal (4.000 espectadors)
President: Juli Espina · Entrenador: Pere Vila
Temporada a Tercera número: 23

Donada la seva capitalitat episcopal, els primers partits del club es van jugar als patis dels col·legis de capellans 
de la població. L’equip és una fusió del FC Vic i el Marià Ausa. Com a UE Vic va guanyar de forma consecutiva 
els campionats de lliga amateur del 1933 al 1935. L’actual Vic torna ser fruit d’una fusió, en aquest cas amb 
l’Aiguafreda fa dues temporades. Va debutar a Tercera el 1952.

DARRERS PRECEDENTS EUROPA - VIC· 

1958/1959: 4-1  1981/1982: 0-0
1974/1975: 2-1  1982/1983: 1-4
1975/1976: 5-1  1983/1984: 7-1
1976/1977: 0-0  1998/1999: 2-1
1977/1978: 4-0  1999/2000: 2-1

CLUB FUTBOL AMPOSTA · Fundació: 1915 · Camp: Municipal (3.000 espectadors)
President: Josep Lluís Tarrazona· Entrenador: Jordi Fabregat
Temporada a Tercera número: 11

El primer camp de la història de l’Amposta va ser el de Les Quintanes, fins la inauguració de l’actual recinte el 
1947. La temporada 58/59 va disputar una promoció d’ascens a Segona que va perdre contra l’Arenas de Za-
ragoza. Precisament contra un equip de l’Aragó, el Zaragoza de Primera Divisió, es va viure el ple més històric 
de l’actual Municipal en un amistós el 1965. L’Amposta fa 56 anys que no suma cap punt a Gràcia.

DARRERS PRECEDENTS EUROPA - AMPOSTA · 

1955/1956: 1-2  1987/1988: 5-0
1956/1957: 6-0  1988/1989: 5-1
1957/1958: 3-1  2008/2009: 3-2
1959/1960: 4-0  2009/2010: 2-1
1960/1961: 5-1  2010/2011: 3-1

FUTBOL CLUB VILAFRANCA · Fundació: 1904 · Camp: Municipal (1.500 espectadors)
President: Pere Montserrat (21a temporada) · Entrenador: Agustí Pujibert “Puchi”
Temporada a Tercera número: 21

Els colors habituals del club, vermell i groc a ratlles verticals, gairebé com la Senyera, van ser reemplaçats du-
rant el franquisme per una samarreta blanca i un pantaló negre. El jugador més destacat del seu planter va ser 
Joan Segarra, un mite posterior del FC Barcelona. Un dels davanters de l’equip actual és fill de l’entrenador.

DARRERS PRECEDENTS EUROPA - VILAFRANCA 

1984/1985: 2-1  1996/1997: 2-2
1985/1986: 3-1  1997/1998: 2-0
1986/1987: 1-1  1998/1999: 2-0
1987/1988: 0-1  2010/2011: 5-1
1988/1989: 4-0  

JULIOL 2011 · Número 18

AGOST 2011 · Número 19

SETEMBRE 2011 · Número 20

Número 21 · OCTUBRE 2011

Número 22 · NOVEMBRE 2011

Número 23 · DESEMBRE 2011

PORTADA · Uns tornejos de campionat

Diferents equips de base guanyen trofeus 
d’estiu amistosos. Els propis del club, els 
memorials Vallejo i Cabanas, es consoliden.
L’Escapvlat publica la darrera foto oficial 
de la temporada de la primera plantilla. 
La periodista Isabel Ocaña entrevista el 
nou tècnic del Juvenil A, Jesús Angoy. Es 
presenten sis cares noves al Primer Equip.

PORTADA · Derbi

Per primera l’Europa convida al seu màxim 
rival esportiu, el Sant Andreu, a participar 
del trofeu Vila de Gràcia, en un fet insòlit i 
sense cap tipus de precedent. Es publiquen 
els calendaris de lliga de la temporada. Es 
congelen els preus del carnet de soci i el 
Projecte Llepolia explica la història de l’Europa 
dins la tradició de Sant Medir.

PORTADA · 48 anys d’experiència

D’entre els actuals equips que militen a 
la Tercera Divisió, l’Europa és el líder de 
temporades disputades, amb un total de 48.
En pàgines interiors, entrevista al nou porter 
de l’equip, Rafa Leva i al coordinador del 
Futbol Base del club, Jordi Vela. A la secció 
d’història de Xavier Vidal coneixem una mica 
més el passat d’una de les llegendes de 
l’entitat, Carles Capella.

PORTADA · L’alegria de la casa

L’Escola de futbol es posa en marxa una 
temporada més amb èxit d’inscrits i una llarga 
llista d’espera. El club supera amb unanimitat 

en tots els punts de l’ordre del dia l’Assemblea 
General Ordinària de socis. A l’apartat 

d’història L’Escapvlat descobreix als aficionats 
europeistes que el club va tenir, al segle XX, 

un equip de rugbi.

PORTADA · 10 anys de ceeuropa.cat

L’Escapvlat del mes de novembre va ser 
històric. Per primera vegada en la història 
d’aquest mitjà de comunicació del club es 

dedicava tot el número d’un mes a un especial 
monogràfic. El motiu s’ho valia: la pàgina web 

del club, ceeuropa.cat, celebrava 10 anys 
de vida a la xarxa. Aquest va ser el primer 

Escapvlat sense publicitat a la portada.

PORTADA · Som un gran equip

Formant la paraula “equip” i dibuixant per 
primera vegada l’escut del club sobre la 

gespa, els nois del Futbol Base van tenir el 
seu protagonisme en la presentació pública 

dels equips d’aquesta temporada. En pàgines 
interiors, entrevista a Maite Fandos, tinent 

d’alcalde d’Esports i regidora de Gràcia, qui 
parla sobre les reformes de llum que cal 

aplicar a la instal·lació del Nou Sardenya.
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L’Escola és el cor de la formació esportiva
El Nou Sardenya va presentar als més menuts de la casa als pares, mares, familiars, socis i aficionats
del club gracienc en un acte previ a la disputa del partit solidari de La Marató de TV3 al propi estadi

[Redacció] · La jornada del dis-
sabte 17 de desembre al matí 
va viure un dia d’Escola dife-
rent. Els joves jugadors i juga-
dores de l’entitat van tenir el 
seu gran dia de protagonisme 
en l’acte de presentació públi-
ca davant familiars i aficionats 
del club. El marc de l’acte va 
ser el partit solidari de futbol 
de La Marató de TV3, fet que 
va donar més pes i solemnitat 
a la posada en escena dels jo-
ves jugadors escapulats, que 
com és tradició al club des de 
fa uns anys, es presenten per 
separat del Futbol Base per 
a que cada àrea esportiva de 
l’entitat tingui el seu merescut 
protagonisme propi.

L’acte social, celebrat en una 
matinal marcada per molt vent 
i fred, va completar la presen-
tació de la base esportiva del 
club (els jugadors federats es 
van presentar a mitjans de 
novembre). L’acte va comptar 
amb la presència institucional 
de l’alcalde de Barcelona, Xa-
vier Trias, i de la tinent d’alcal-
de d’esports i regidora de Grà-
cia, Maite Fandos, així com 
d’altres autoritats de Gràcia i 
Barcelona que no van perdre 
l’ocasió d’estar al costat dels 
nens i nenes del club.

El popular saxofonista Pep 
Poblet va donar el toc musical 
a l’acte, fent sonar el seu sa-
xo des del centre del cor que 
van dibuixar sobre la gespa 
els jugadors i jugadores de 
l’Escola en una escena coral. 
Els trabucaires de Gràcia van 
tancar l’acte fent sonar els 
seus trets a l’aire. En el mo-
ment dels parlaments, Oriol 
Lafarga, jugador de l’Escola, 
va ser l’encarregat de llegir un 
manifest dels jugadors 

A la imatge superior, el cor format pels jugadors i jugadores de l’Escola del club al centre de la gespa artificial del Nou Sardenya.
A sota a l’esquerra, actuació musical de Pep Poblet amb el seu saxo. A la dreta, l’alcalde Xavier Trias en el moment del seu discurs
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal

La tradició dels partits el dia de Nadal
Des de fa molts anys, la 
tradició d’organitzar par-

tits de futbol de caràcter 
amistós el dia de Nadal o 
Sant Esteve s’ha perdut de 
manera definitiva. Sense 
retorn.

Les raons poden ser diver-
ses però la més poderosa 
és, sense cap mena de 
dubte, el progressiu aug-
ment de les competicions 
i l’escàs marge que queda 
per la celebració de partits 
amistosos. A tota l’Europa 
futbolística d’alt nivell, no-
més a Anglaterra ha perdu-
rat aquesta tradició, amb la 
disputa de fins a dos o tres 
jornades de lliga en dates 
nadalenques. Allà ho ano-
menen el “Boxing day” i 
els britànics aprofiten els 
dies de reunió familiar 
per poder anar plegats, 
també amb els nens més 
petits, a l’estadi de futbol. 
Allà aquest ritual, en ple 
segle XXI, segueix vigent 
i amb força, sense cap 
tipus de queixa dels espor-
tistes professionals.
 
Naturalment, la celebra-
ció d’aquests partits va 
començar arreu d’Euro-
pa a principis del segle 
passat i va tenir el seu 
moment àlgid en les dè-
cades dels vint i en menor 
mesura la dels quaranta 
i cinquanta. De fet, totes 
les experiències, inno-
vacions i creixements 
del futbol es van centrar, 
al vell continent, en les 
tres primeres dècades 
del segle passat, en el 
pas de l’afició social per 
aquest esport al constant 

Una imatge de l’Europa-Wiener
de l’any 1922

 Femení

Teixi es lesiona
i l’equip li brinda
un triomf èpic

La capitana del Femení A, 
Sandra Teixidó “Teixi”, es 
va lesionar greument en un 
entrenament a mitjans del 
mes de desembre.

Aviat es va veure que la 
lesió era greu i després de 
ser assistida per la fisiote-
rapeuta va ser traslladada a 
un centre hospitalari. La ju-
gadora gracienca pateix un 
trencament dels lligaments 
creuats, un esquinç de se-
gon grau al lateral intern i 
un edema ossi a la tíbia.
 Teixi serà operada el 17 
de febrer i la recuperació 
serà llarga. El coordinador 
de la secció, Jordi Vela, ha 
manifestat a ceeuropa.cat 
que “Ara cal donar-li màxim 
recolzament i ajudar-la per 
fer una bona recuperació. 
L’equip està molt tocat, per 
la situació a la lliga i per 
la lesió de la capitana de 
l’equip, però el que hem de 
fer ara és donar-ho tot. Es-
tic segur que sortirem del 
pou. Ho farem per la Teixi”.

Per començar, l’equip ja li 
va brindar una campanada, 
guanyant al líder (l’Espa-
nyol B) per 2-1, sortint així 
de la zona de descens  

i evident professionalisme dels 
homes que el van practicar. Va 
ser un abans i un després.

Pel que fa a l’Europa, el pri-
mer partit nadalenc del qual 
es té constància registrada i 
documentada data del 1917 i 
amb un resultat espectacular 
Júpiter 2 - Europa 10. Va ser un 
derbi contra el conjunt grisgra-
na la primera cita del conjunt 
escapulat amb els amistosos 
d’aquest tipus. 

Anys més tard, concretament el 
1921, es va disputar un doble 
enfrontament amb el Real Uni-
ón d’Irún, un dels equips més 
poderosos d’aquella època a 
tot el futbol estatal. Així el dia de 
Nadal, els graciencs van perdre 
per un clar 1-3 i amb unes aline-
acions de luxe pels dos equips. 
Per l’Europa: Bordoy; Serra, 
Vidal; Balaciart, Pelaó, Artisus; 
Pellicer, Alegre, Nogués, Julià i 
Alcázar. Pel Real Unión d’Irún: 
Muguruza; Bergué, Emery; 
Gamborena, René Petit, Eguia-
zábal; Honorio, Echeveste, Ma-
ritorena, Azurza i Acosta. Un dia 
després, per Sant Esteve, es 
va repetir el partit i en aquesta 
ocasió van ser els europeistes 
els que van guanyar l’encontre 
pel resultat de 2-1. 

Una temporada més tard, el 
1922, la directiva gracienca, 
amb l’objectiu de portar els 
millors equips europeus del 
moment i amb la finalitat de 
comparar nivells i adquirir més 
experiència, van concretar la 
participació de l’equip austrí-
ac del Wiener Sportklub de la 
ciutat de Viena.

Els visitants van demostrar 
una tècnica admirable i una 

superioritat física molt notable. 
El resultat no va deixar lloc a 
dubtes: 0-4. A l’endemà i amb 
els vienesos presentant un 
equip totalment de suplents, 
l’Europa va poder guanyar 
per 3-1.

És en aquestes temporades 
quan fins i tot es disputen 
grans partits amistosos per 
Nadal, Sant Esteve, Any Nou i 
Reis i on els equips estrangers 
feien gires per la ciutat de Bar-
celona, disputant partits amb 
l’Europa, Barça i Espanyol, els 
tres equips més potents que 
hi havia a Catalunya durant 
les tres primeres dècades del 
segle passat. 

L’any 1924, l’ Europa va orga-
nitzar el Trofeu Matas-La Riba 
amb la participació dels equips 
de l’Espanyol, l’Arenas de 
Guetxo i l’Europa. La compe-
tició es va disputar els dies 25, 
26 i 28 de desembre i els esca-
pulats van endur-se el Trofeu, 
desprès d’empatar amb els 
bascos i guanyar als blanc-
i-blaus. Els partits nadalencs 

encara seguirien disputant-
se alguns anys més, però 
l’irrupció del nou Campionat 
de Lliga, combinat amb el 
daltabaix europeista (el 
1931) i la posterior Guerra 
Civil, va ajornar la disputa 
de partits nadalencs fins 
entrats als anys 40.

Ara però, la situació ha 
canviat de forma totalment 
radical, l’Europa ja no està 
en les primeres categories 
del futbol espanyol (punt 
força condicionant) i a més 
a més aquest esport ja es-
tà plenament consolidat a 
casa nostra i no necessita 
emmirallar-se amb ningú ni 
fer cap tipus de promoció 
social.

Tots aquests factors, junta-
ment amb l’aïllament que 
va suposar la dictadura 
franquista a nivell del con-
tinent, va fer que els rivals 
d’aquesta dècada fossin molt 
més “casolans” i modestos. 
Per tant, Sants, Martinenc, 
Júpiter i Poble Sec van ser 
els adversaris d’uns anys 40 
on la tradició va començar 
a patir la primera pèrdua 
de força.

Les temporades van anar 
passant i cada cop es va 
anar espaiant més la cele-
bració dels partits, perdent 
la força social de la tradició. 
Gairebé es pot dir que es 
va posar punt final a aquest 
antic costum al 1964, amb 
la celebració d’un partit 
contra el FC Barcelona amb 
una alineació del conjunt 
blaugrana gairebé titular, 
avui dia del tot impossible, 
sigui o no per Nadal 
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[À. Garreta] · El partit de futbol 
més solidari de l’any es va 
tornar a disputar un desembre 
més sobre la gespa del Nou 
Sardenya. Famosos, perio-
distes, actors i polítics van 
vestir-se per jugar el partit de 
La Marató de TV3. Tot per una 
bona causa social. 

Un any més, l’equip Fiatc i 
l’equip Damm, els dos princi-
pals patrocinadors d’aquesta 
festa anual, van disputar un 
partit barrejant les cares més 
conegudes de l’escena catala-

na a nivell esportiu, mediàtic i 
polític. Centenars de persones 
van donar-se cita a les instal-
lacions escapulades pagant 
una entrada solidària de 3 
euros. Instants abans del partit, 
el club va presentar la seva 
Escola de futbol. 

El saxofonista Pep Poblet i els 
trabucaires de Gràcia van fer, 
amb els seus corresponents 
espectacles, la transició entre 
els dos actes d’un matí social, 
esportiu i per damunt de tot, 
molt solidari 

El Nou Sardenya va ser un any més el gran epicentre
del partit més solidari de l’any, el de La Marató de TV3


