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IDENTIFICACIÓ | Exactament la meitat del Primer Equip viu o s’ha format a la Vila

Europa: ‘ADN’ Gràcia
TEMA DE PORTADA

Àngel Garreta

A

Per primera vegada
en la història
moderna de
l’Europa, la primera
plantilla masculina
de l’entitat està
conjuntada amb
la meitat de
jugadors
i tècnics formats
a Gràcia

Dels 32 integrants
del cos tècnic i la
plantilla de jugadors,
16 o bé viuen a
Gràcia, o han
crescut esportivament
a la Vila durant
anys o fins i tot
totes dues coses

Àlex Gutiérrez, “Guti”

daptant el famós lema
que diu que català és qui
viu i treballa a Catalunya, podríem dir que gracienc és qui
viu o juga a futbol a Gràcia.
Entre jugadors i cos
tècnic, l’actual Europa té 32
persones formant part del Primer Equip. D’entre totes elles,
exactament la meitat, 16, tenen passat o present a Gràcia,
vivint a la Vila o havent crescut
en la seva trajectòria esportiva
a la base europeista. Aquests
són, començant pel cos tècnic: David Vilajoana (primer
entrenador amb més de 200

Guillem Josa

partits dirigits entre l’Europa
i l’Europa B), Carles Raventós,
Nacho de Prada, Òscar Carreté
i el delegat Andreu Sánchez.
A nivell de jugadors,
aquests són: Josa, Prats, Varona, Guillen, Sergi Pastells, Jordi Cano, Joel Jorquera, Guti,
Sergi Monsó, Miki Puerto i
Albert Martí. Tots ells han
passat almenys per l’Europa B
o el Juvenil A en la seva trajectòria fins el Primer Equip.
Els citats membres del
cos tècnic tenen experiència a
l’Europa B o d’altres equips de
base i fins i tot Carreté -actual
‘scouter’- n’ha estat exjugador.
Futbolistes com Josa o Prats

duen tota la vida al club. En el
cas de Prats, consolidat com a
titular al Primer Equip, no ha
vestit mai en la seva vida esportiva cap altra samarreta.
Aquesta composició
de la plantilla no és fruit de la
casualitat sinó del bon treball
que es realitza des de la base
i que ha donat fruits com per
a tenir tècnics i jugadors amb
suficient nivell competitiu
per jugar a Tercera i lluitar a
la zona alta per intentar disputar el play-off d’ascens. Uns
jugadors que, pel seu ‘ADN’
gracienc segur que augmentaran el nivell d’orgull i estima
del soci vers l’equip 

Sergi Monsó

INCOMPARABLE
Cap equip català entre Primera Divisió, Segona Divisió, Segona B i Tercera té -ni
s’apropa- al 50% de membres
de l’equip que s’hagin format
a les categories base d’aquell
club o que visquin a la mateixa
ciutat o poble.
Aquesta singularitat
europeista arrela amb el seu
històric territori i dona un
‘plus’ als jugadors per entregarho tot al camp. A la vegada,
ajuda a l’afició a identificar-se
encara més amb l’Europa.

David Vilajoana
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INFÀNCIES GRACIENQUES I AVANTPASSATS SOCIS DEL CLUB
Guillem Josa, autor del primer
gol de l’estiu, va viure de petit al
gratacels que el Nou Sardenya té
al davant i des de la finestra mirava els partits. Durant la seva
infantesa va començar a xutar la
pilota a la Plaça Rovira. Ignasi
Varona ha viscut sempre a Lesseps. Tota la família per part de

Ignasi Varona

pare és gracienca. El seu besavi
va ser soci de l’Europa als anys
30. És el mateix cas del segon
entrenador de la primera plantilla, Carles Raventós, gracienc
amant -abans dels partits a casadels esmorzars de forquilla prop

Adri Guillen

de la Plaça Joanic. Parlant de
tècnics, Nacho De Prada va viure molt de temps al carrer Gomis, a Vallcarca, prop del Camp
de l’Àliga i dels equips de base.
Dins l’staff, Andreu Sánchez,
qui ha passat una bona colla
d’anys com a delegat de base, té

la família ben repartida entre el
carrer Milà i Fontanals i la Plaça
de la Vila. També va jugar a la
PB Barcino a l’antic Àliga.
Per la seva banda, Sergi Pastells va fer la seva actual
colla d’amics, tots exalumnes
del SEK, quan jugava a
l’Infantil A de l’Europa.

Jordi Cano

Sergi Monsó, el ‘9’ que acaba de
pujar de l’Europa B, ha viscut
tota la vida a Gràcia i, de petit,
rodava en bici a la plaça del Diamant. Guti, per la seva banda,
viu a tocar del camp i va estudiar a l’escola Pau Casals.

Carles Raventós
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La lliga comença i acaba amb un
calendari emocionant i complicat
UN CALENDARI CANVIANT I QUE POTSER NO ÉS DEFINITIU

Àngel Garreta

C

ada temporada és un
món nou i el seu desenllaç tota una incògnita.
El grup V de Tercera Divisió -si no torna a patir
moviments d’equips en els
despatxos- es presenta apassionant un any més. Equips
com el descendit Peralada,
el persistent L’Hospitalet,
el sorprenent Horta de
l’any passat o clàssics com
el propi Europa, Terrassa,
Sant Andreu, Vilafranca o
Pobla de Mafumet voldran
rifar-se, a priori, les quatre
primeres posicions.
Com sempre, hi
haurà algun dels equips citats que no estarà a la zona
de privilegi quan finalitzi
la jornada 38 i algun equip
no mencionat en aquest
text que donarà la sorpre-

sa i es colarà per dalt. El
mateix passarà per la zona
baixa en una nova temporada difícil de preveure
però on l’Europa lluitarà
per avançar un esglaó més,
millorar els registres de la
temporada passada i, amb
tranquil·litat i consolidant
el bloc de la plantilla i els
jugadors fets a casa, somiar
a curt termini amb el playoff d’ascens a Segona B.
A nivell de sorteig
del calendari, l’inici i el
final de lliga són forts per
a l’Europa. El primer de
setembre es disputarà la
primera jornada de lliga al
sempre complicat camp del
Vilafranca. A casa, el 8 de
setembre, es jugarà la primera de les jornades a Gràcia contra el potent Terrassa. No es viurà un derbi del
pla de Barcelona fins la jor-

nada 7, quan l’Europa visitarà el camp de l’Energia
per jugar contra el Sants.
Les jornades més
dures de la segona volta,
al tram final: L’Hospitalet
visitarà Gràcia, l’Europa es
desplaçarà al derbi contra el
Sant Andreu al Narcís Sala
en la penúltima jornada i
acabarà la lliga a casa rebent el Banyoles en un calendari on, quan es va sortejar, hi figurava l’Andorra
en aquesta última jornada,
fet que hauria convertit
les tres darreres setmanes
de competició en una prova infernal de resistència i
esforç que, no per aquest
canvi, resulta pas més fàcil
ara. L’equip s’entrena per
culminar la pretemporada
tot esperant sentir el xiulet
inicial de l’1 de setembre
per a que rodi la lliga! 

Aquest podria semblar el darrer
moviment de l’estiu, però quan
aquest periòdic ha entrat a màquines per a la seva impressió encara
no era tampoc segura la plaça del
Reus Deportiu a Tercera Divisió.
No és segura per dos
motius: un, la pròpia inscripció
del club a la categoria i dos, la
sol·licitud de la propietat actual
del Reus Deportiu d’una mesura
cautelar a la sanció imposada per
descendir administrativament a
Tercera. El conjunt del Baix Camp
lluita als despatxos per no perdre
plaça a Segona B 

A data de tancament d’aquesta edició del periòdic L’Escapvlat, el calendari que surt a la taula inferior
és, en principi, el definitiu per a
aquesta propera temporada. Diem
en principi perquè fins fa uns
dies el lloc del Banyoles l’ocupava
l’Andorra, qui finalment ha comprat una plaça a Segona B sota
aprovació de la Real Federación
Española de Fútbol (RFEF).
Aquest moviment andorrà ha deixat una vacant a la taula
de la lliga que ha ocupat el Banyoles, ascendit federativament de Primera Catalana fins a Tercera.

CALENDARI DE LLIGA · TERCERA DIVISIÓ GRUP V
Jornada

1a volta

-

2a volta

Jornada

1 (01/09)

Vilafranca-Europa

-

Europa-Vilafranca

20 (19/01)

2 (08/09)

Europa-Terrassa

-

Terrassa-Europa

21 (26/01)

3 (11/09)

Granollers-Europa

-

Europa-Granollers

22 (02/02)

4 (15/09)

Europa-Vilassar Mar

-

Vilassar Mar-Europa

23 (09/02)

5 (22/09)

Figueres-Europa

-

Europa-Figueres

24 (16/02)

6 (29/09)

Europa-Cerdanyola

-

Cerdanyola-Europa

25 (23/02)

7 (06/10)

Sants-Europa

-

Europa-Sants

26 (01/03)

8 (13/10)

Europa-Santfeliuenc

-

Europa-Santfeliuenc

27 (08/03)

9 (20/10)

Horta-Europa

-

Europa-Horta

28 (15/03)

10 (27/10)

Europa-Castelldefels

-

Castelldefels-Europa

29 (22/03)

11 (03/11)

Reus-Europa

-

Europa-Reus

30 (25/03)

12 (10/11)

Europa-P. Mafumet

-

P. Mafumet-Europa

31 (29/03)

13 (17/11)

Igualada-Europa

-

Europa-Igualada

32 (05/04)

14 (24/11)

Europa-Peralada

-

Peralada-Europa

33 (12/04)

15 (01/12)

S. Cristóbal-Europa

-

Europa-S. Cristóbal

34 (19/04)

16 (15/12)

Europa-Manresa

-

Manresa-Europa

35 (26/04)

17 (22/12)

L’Hospitalet-Europa

-

Europa-L’Hospitalet

36 (03/05)

18 (05/01)

Europa-Sant Andreu

-

Sant Andreu-Europa

37 (10/05)

19 (12/01)

Banyoles-Europa

-

Europa-Banyoles

38 (17/05)
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Dona suport al futbol femení
amb el carnet de col·laborador
E

l club ha engegat aquest
estiu una nova promoció del carnet col·laborador
del futbol femení per només
20€. Sota el lema “Si et tenim
a prop, arribarem lluny!” el
club busca consolidar la seva
aposta per aquesta secció,
fundada l’any 2001.
Durant 18 anys el futbol femení escapulat ha anat
creixent en equips i categories. Un cop els fonaments
han estat ben cimentats en el
temps, el següent objectiu de
l’Europa és el d’elevar el seu
nivell competitiu. Això passa
per ascendir el Femení A a la
lliga ‘Reto Iberdrola’ (Segona
Divisió), per un costat, i per
l’altre, situar els equips de
base en la màxima categoria
que sigui possible.
Com és evident,
aquests reptes exigeixen estructura i recursos. Per assolir aquests objectius l’Europa
necessita un petit impuls i per
això fa anys es va crear el carnet col·laborador del futbol
femení, un carnet a mode de
‘simpatitzant’ a preu tancat
de 20€ per ajudar a fer créixer
una de les seccions més competitives del club.

VILA DE GRÀCIA
FEMENÍ

El futbol femení escapulat és
reconegut arreu de Barcelona
i Catalunya tant pels seus
mèrits esportius com per la
projecció de talent. No en va
diverses jugadores que han
vestit el blau escapulari en
aquests darrenys anys han donat el salt a la màxima categoria del futbol femení.

ÀREA SOCIAL

Redacció

Els equips de l’Europa
Actualment la secció de futbol
femení de l’Europa té quatre
equips, el sènior o Femení A,
que juga a la Primera Nacional
estatal, el Femení B, que juga a
la màxima categoria juvenil amb
noies entre 16 i 20 anys, el Femení C de categoria cadet entre 14
i 16 anys i el Femení 7 que, com
el nom indica, juga en modalitat
de Futbol 7 amb noies entre 12 i
13 anys.
Des de 2001 l'Europa
ha estat un dels clubs catalans
amb més ràpid creixement,
tant en el seu primer equip
com pel que fa a la base, fins
col·locar el Femení A en categoria estatal. Després va venir
una fase de consolidació i ara
és el moment per estudiar pujar un esglaó més de nivell, en
tots els equips, amb la vista
posada a mig termini 

Enguany es disputarà la tercera
edició del Trofeu Vila de Gràcia
en categoria femenina.

El duel tindrà lloc el 25 d’agost a
les 11 del matí en un interessant
derbi Europa-Espanyol B.

Anteriorment, el Seagull de Badalona havia alçat el títol en la
primera edició del 2017 i l’any

passat l’Europa va aconseguir el
seu primer títol d’estiu guanyant
el Barcelona B.
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TROFEU VILA DE GRÀCIA

XXIVÈ TROFEU VILA DE GRÀCIA | Contra el Prat de Segona B el 15 d’agost a les set

Festa, presentació
i duel entre amics
À.G.

Dins el futbol
català no
professional,
el Vila de Gràcia
és un dels trofeus
d’estiu més
reconeguts

El Prat disputarà
aquest títol
gracienc per
primera vegada
a la seva
història

Tradicionalment
els equips que
disputen aquest
trofeu contra
l’Europa són
clubs de Segona A
o Segona B

El Vila de Gràcia,
com també el
nom indica,
se celebra dins
el marc de la
Festa Major
de la Vila

El trofeu es va
estrenar un 15
d’agost per
commemorar
la inauguració
del Nou Sardenya
ara fa 24 anys

V

a néixer com un trofeu
per commemorar la inauguració del Nou Sardenya
el ja llunyà 15 d’agost de l’any
1995 (0-1 contra el Lleida,
llavors equip de Segona Divisió) i, a partir del següent
estiu, es va consolidar com el
trofeu propi de pretemporada
de l’Europa.
Parlem del ‘Vila de
Gràcia’, un clàssic de les pretemporades del #futbolcat
per on han passat clubs de tradició i prestigi a Catalunya.
El Nou Sardenya ha vist en
els darrers 24 anys, pels volts
de la Festa Major, entitats
com el citat Lleida, L’Hospitalet, Terrassa, Zaragoza B,
Premià, Espanyol B, Gimnàstic de Tarragona, Barcelona B,
Gramenet, Sabadell, Girona,
Santboià, Sant Andreu, Olot,
Cornellà, Terrassa i el refundat Lleida Esportiu l’estiu
passat.

En la propera edició, que es
jugarà el proper 15 d’agost a
les 19 hores a l’estadi gracienc, el Prat visitarà per primera vegada el Nou Sardenya en
condició de convidat al Vila
de Gràcia. Serà un duel d’alçada contra un equip recent

ascendit a Segona
na B
i on militen diversos
ersos
‘ex’ de la casa, ccom
om
l’entrenador Pedro
edro
Dólera o jugadors
dors
com Putxi, Maillo,
illo,
Padilla, Guzman o el
davanter Raillo 

TOTES LES EDICIONS DEL TROFEU VILA DE GRÀCIA

1995 · CEE 0 - Lleida 1
1996 · CEE 3 - L’Hospitalet 2
1997 · CEE 1 - Terrassa 2
1998 · CEE 0 - Gramenet 1
1999 · CEE 1 - Zaragoza B 2
2000 · CEE 5 - Premià 0
2001 · CEE 1 - RCDE B 3
2002 · CEE 2 - Nàstic 1

2003 · CEE 3 - RCDE B 2
2004 · CEE 3 - FCB B 0
2005 · CEE 2 - Sabadell 0
2006 · CEE 1 - Girona 3
2007 · CEE 1 - FCB B 3
2008 · CEE 0 - Gramenet 2
2009 · CEE 0 - Sabadell 1
2010 · CEE 2 - Santboià 0

2011 · CEE 1 - UESA 1 (p)
2012 · CEE 0 - RCDE B 0 (p)
2013 · CEE 1 - Olot 0
2014 · -- obres estadi--2015 · CEE 0 - Cornellà 1
2016 · CEE 2 - Cornellà 0
2017 · CEE 2 (p) - Terrassa 2
2018 · CEE 1 (p) - Lleida E. 1
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IDENTIFICACIÓ | La campanya de socis i abonats 2019 es basa en la proximitat de la gent del club

Àngel Garreta

U

na nova temporada està
a punt de començar i,
amb ella, la tradicional campanya de socis que, des de fa
dos anys, és també d’abonats,
el nou concepte de carnet que
ha resultat tot un èxit social,
podent veure tota la temporada regular de lliga per només
50 euros, a només 2’63 euros
el partit.
La temporada passada la campanya titulada ‘Som
com tu!’ va tenir molt bona
acollida, mostrant a diferents
jugadors i jguadores del Primer Equip masculí i del Femení A realitzant
activitats i feines
que podria fer
qualsevol
en el seu
dia a dia.

En aquesta mateixa línia s’ha
activat la campanya 2019 de
socis i abonats sota el lema
“Compartim valors, compartir colors!”, on s’ha buscat una
barreja entre jugadords de les
dues primeres plantilles masculina i femenina i socis del
club. Tots ells surten enguany
realitzant la seva feina: Javi

Prats en una empresa de neteja, les bessones Andrea i Pili
Porta mestres en una
escola, la sòcia Anabel López treballant
en una biblioteca i els
socis Elvira Montardit i Josep Ma. Felip
anant a comprar 

VINE A VEURE
TOTA LA LLIGA
PER NOMÉS 50 EUROS.
FES-TE’N SOCI
O ABONAT!

CAMPANYA DE SOCIS

Compartim valors, compartim colors!

ELS PROTAGONISTES
EL

Aquella
campanya pretenia mostrar que
els futbolistes de l’Europa
no són estrelles que viuen fora
del món real ni aïllades en una
bombolla de ‘glamour’, sinó
gent pròxima que pots saludar
abans i després dels partits i
que són com tu.

Quan es vva
campanya
idear la campany
van
d’enguany ràpidament va
sorgir els noms per il·lustrar
il·lustr
la implicació social i esportiv
esportiva
que hi havia a l’Europa. Cal
Calia
una representació futbolístic
futbolística,
però també socis (homes i ddones de diferents edats) amb un
una

història al darrere: Javi Prats,
jove valor consolidat com a titular al Primer Equip i que no
ha vestit mai cap altra samarreta dels dels cinc anys. Andrea
Porta i Pili Porta, dues de les
capitanes del Femení A i implicades amb el club. Anabel López, exponent de la fidelitat de
sòcies joves i Elvira Montardit
i Josep Maria Felip, ella la primera directiva dona i ell l’únic
soci que ha fet el desplaçament
més curt (Gràcia) i més llarg (al
Líban) de la història.
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TORNA A CASA | El defensa vesteix la samarreta amb la qual es va formar a Gràcia

Pastells: “M’agradaria acabar
la meva carrera a l’Europa”
Pocs futbolistes
han vestit la
samarreta de
l’Europa en
aquest segle XXI
que hagin tingut
l’explosió de
Pastells

La projecció del
futbolista
apuntava
clarament al
futbol
professional

Format a Gràcia,
Pastells valora
el projecte de
l’Europa amb
futbolistes
fets a la Vila
i creu que serà
la clau de l’èxit

EL PERFIL
Parlar de Sergi Pastells és
parlar d’un dels noms que
més il·lusiona a la parròquia
gracienca. En la memòria
col·lectiva de l’europeisme hi
figura el seu nom en lletres
majúscules com un dels jugadors més destacats d’una
temporada, la 2014/2015,
que va culminar amb la disputa d’un play-off d’ascens i la
consecució de la tercera Copa
Catalunya de la història del
club, amb Pastells com a titular en aquella ja mítica final al
Nou Sardenya contra el Girona de Segona Divisió.
Jugador de gran tècnica, col·locació, velocitat i
lectura del partit, Pastells pot
ocupar l’espai defensiu -i també ofensiu- a totes dues bandes
del joc. Tot i no semblar-ho,
destaca per una bona potència
física, capaç d’imposar-se en el
cos a cos a qualsevol rival. Pastells és d’aquells jugadors que
no te por a entrar amb tot i, a
la vegada, treure la pilota netament sense fer falta.

É

s el nom propi de la pretemporada per a l’afició.
El nom que ha caigut com un
regal de Reis anticipat. Parlem de Sergi Pastells, jugador
format a Gràcia i que, quan va
retornar a l’equip com a jugador sènior, va convertir-se en
el millor jugador del grup V
de Tercera Divisió i va alçar la
Copa Catalunya amb l’Europa
el 2015.
Després de passar per
Segona B a les files del Sabadell i recuperar-se d’una greu
lesió militant a Tercera amb el
Terrassa i el Granollers, Pastells torna a Gràcia per completar una línia defensiva de
grans noms i rendiment.

“

Exactament la meitat de la
plantilla i del cos tècnic sou
‘made in Gràcia’, o us heu format aquí o hi viviu. Això és
un plus de motivació?
Sí, ho és per a tots, no només
pels de la casa. Hi ha un bon
gruix de la plantilla que ja ha
jugat a l’Europa i d’aquesta
manera et sents el club més teu
i et dona tranquil·litat i un saber estar. Tothom sap com es
treballa, com és l’estadi, com
és l’afició... En el meu primer
partit a l’estadi en l’inici de la
pretemporada contra el Llagostera a la Copa Catalunya
vaig tenir la sensació com de
no haver marxat mai. Estava a
casa amb gent de casa. Això és
un factor molt important que
hem de saber explotar.

Sembla que res
hagi canviat. Es
respira el mateix
bon ambient

Sergi, què ha suposat per a tu
tornar a l’Europa?
Sens dubte una emoció molt
forta. Estic molt feliç. Quan
vaig marxar vaig saber que un
dia tornaria perquè m’agradaria acabar la meva carrera esportiva aquí, a l’Europa. No
obstant, sincerament no pensava que tornaria tan ràpid.
Aquell 2015 tenia perspectives
d’arribar al futbol professional
quan vaig fer el salt a Segona
B i pensava tornar aquí una
mica més endavant de la meva
trajectòria, però al final s’han
donat aquestes circumstàncies
i arribats a aquest punt no podia continuar la meva carrera
en cap lloc millor.

“

L’ENTREVISTA

Àngel Garreta

Quines són les teves primeres
sensacions de pretemporada?
No poden ser millors. El club
ha fet un esforç, en sóc conscient, per retenir el talent i el
bloc central de la temporada
passada i no haver de patir
i donar excessives baixes. El
tècnic ha volgut incorporar al
projecte 5 o 6 peces específiques que s’ajusten molt bé al
que vol. Així és més fàcil integrar-se, perquè tothom sap a
què juga Vilajoana i et facilita
la feina. Per això els jugadors
de la casa o que repeteixen
també són importants pels que
arriben nous. A nivell humà
tenim tots els ingredients i
futbolísticament també.
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Contra el Llagostera va semblar que es
jugava un partit ja de plena lliga rodada, amb molta intensitat i mecanismes
àtics...
automàtics...
Quan en essència tens un bloc de futbolistess que repeteix en un mateix club
ny a un altre i s’ho coneixen tot,
d’un any
tens tu també les idees més clares i és
molt més fàcil adaptar-te. Només t’hi
daptar tu i algun altre jugador,
has d’adaptar
no pas tothom. Si tens un company al
costat i al davant que saben què vol el
míster, ho agafes ràpid i t’ajuda en tots
ectes. Això ens va a favor respecels aspectes.
te clubss que tenen una plantilla pràcnt nova. Igualment, queda molt
ticament
treball per fer encara i per sí mateix no
ntia de res.
és garantia
miar aquesta plantilla amb el
Pot somiar
ff d’ascens?
play-off
Al finall es va acabar molt bé la temporada, en sisè lloc i a l’alça. L’objectiu clarament és millorar, ja ho va dir Vilajoana al principi de la pretemporada. Ens
forçat amb jugadors puntuhem reforçat
als per donar un plus i per tal de
r. En el nostre cas millomillorar.
rar vol dir que quedes cinquè o
y-off. No hi ha altra millora
fas play-off.
respectee ser sisè el curs passat, així que
tar-ho fins al final. Tenim talent
cal lluitar-ho
ho i pot ser una temporada maca
per fer-ho
al mes de maig. Cal veure-ho partit a
partit i després el temps dirà, però lluitar cal lluitar des del principi.
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Ets conscient que per a l’afició ets, segurament, el fitxatge de l’any? Et gep
nera pressió?
Sóc conscient que havia generat il·lusió
entre els socis i els penyistes. No se si
dir que sóc el fitxatge de l’any, que és
molt dir, però sí que a mi em suposa estar molt content de tornar i de comprovar el bon record que guarda la gent de
mi en l’any de la Copa Catalunya. Ara
ja no tinc els 20 anys que tenia llavors,
ja tinc 25 i més partits a les cames i experiència, així que això em genera més
motivació que no pas nervis o pressió.
Espero tornar tota aquesta il·lusió amb
bon rendiment i ajudant a l’equip a jugar play-off i si un dia aconseguim
l’ascens ja seria increïble! Si
l’equip va mantenint la
base actual tenim
una molt bona
projecció.

Has passat uns
anys fora del club,
hi ha alguna cosa havent tornat que t’hagi
agafat per sorpresa o que
diferent??
vegis que ara és diferent
Em dona la sensació de no haver marxat mai. Com si els
quatre anys fora no haguesn passat. És com si seguís
sin
dee sprés de la temporada
després

amb Pedro Dólera i fos l’estiu següent.
Tot es respira igual. A nivell de club
tots els treballadors t’ho pposen molt fàdirectivva, el cos tècnic... Sorprecil, la directiva,
nentment he estat 4 anys com si fos un
o rr
tiu i no
‘erasmus’ espo
esporhe notat res
estrany. Es
respira la
mateixa
p o s i ti vi tat.

Quant a la lliga, què et sembla el calendari i els rivals que es trobarà l’equip?
g amb
Al final has de jjugar
tothom, tant és l’ord
l’ordre
com te’ls vagis troba
trobant.
La lliga et premia la
regularitat al cap i a
la fi, amb encerts i ddedu
sencerts. Quan duus
aques
molts anys en aquestes
q
categories sí que veus que
si jugues aviat contra equi
equips
potents que tinguin plantil
plantilles
possibilit
més noves tens més possibilitats
d’agafar-los ‘freds’ i poc rodat
rodats i
donar la sorpresa. Per contra, un fiMafum
lial com pot ser la Pobla de Mafumet
comença la temporada molt fort fí
físial
cament i després ja mantenen una altra
e
velocitat de creuer i aquests són prefe
prefericale
bles trobar-los més endavant del calenq
dari. La resta, com deia, són equips que
te
acostumen a créixer al llarg de la temporada i no al principi.
Amb tot, la lliga ens posarà a
jorna
tots els equips on ens toqui a la jornada
pote
38. El calendari inicial sí que és potent
q
a nivell de noms, així com el final, que
té plats forts en els moments decisi
decisius.
No obstant, espero que siguin pl
plats
forts justament perquè ens estarem jjun
gant coses importants i haguem de necessitar aquells punts que el rival, qque
E
pot ser directe, no pugui treure’ns. Espero que no siguin jornades intrasce
intrascenten
dents, senyal que voldrà dir que tenim
aspiracions en el moment més decis
decisiu.
Lluitarem per a que sigui així 

PREMIAT
La temporada 2014/2015 va
ser, segurament, la millor,
fins a la data, en la trajectòria esportiva de Sergi
Pastells a nivell individual.
Va classificar-se pel play-off
amb l’Europa, va guanyar
la Copa Catalunya al Nou
Sardenya i va ser reconegut
com

e l
millor futbolista de tota la Tercera Divisió aquella temporada pel programa ‘Marcador Catalunya’
de Ràdio Marca Barcelona.
A nivell europeista també va
rebre el premi a ‘Jugador amb
més Caliu’ (veure foto) que
entrega el Caliu Gracienc cada
temporada.
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FEMENÍ A, FILIAL i JUVENIL A

CALENDARI DE LLIGA | Repassem la perspectiva del curs esportiu pels principals equips

Una temporada de reptes
FEMENÍ A: TORNAR A MIRAR CAP A DALT DE TOT

El Femení A
renova el bloc
de la plantilla
i aposta per
reforçar
posicions
clau de l’equip

L’Europa B
vol que la
propera lliga
no sigui una
‘muntanya russa’

El Juvenil A
tindrà davant seu
el repte més
difícil de tots,
mantenir un
any més la
màxima categoria
del futbol un cop
avisats els rivals
de la gran lliga
anterior

A ningú se li escapa que la temporada passa va tenir una evolució i un desenllaç gens esperat pel
Femení A del club, acostumat a
lluitar a la zona alta de Segona
Divisió. Amb un nou projecte a
la banqueta encapçalat per Fran
Güells, el club buscarà tornar a
ser dels grans en una nova categoria que ara, després de la reforma estatal federativa, és el tercer
esglaó del futbol.

L’Europa competirà a la nova
Primera Nacional, divisió per
sota de la Liga Iberdrola (Primera Pro) i Reto Iberdrola (Segona
Pro). En aquesta nova categoria
només el campió de cada grup
-n’hi ha 7- i el millor segon de
tots aquests grups jugarà una promoció per pujar a Segona Pro, el
segon nivell estatal del futbol femení. L’Europa comença a entrenar-se el dilluns 12 d’agost 

EUROPA B: LLUITA I COMPETITIVITAT

La temporada 2018/2019 passarà a la història de l’Europa B
com la de la gran remuntada, en
un inici de lliga on l’equip, tocant a Nadal, era el darrer classificat i olorava a descens per a
després passar a una ratxa digna
de campió que va deixar l’equip
ben a tocar de les places de privilegi amb una dinàmica admirada
per tothom. Enguany, el segon
projecte que encapçalarà Carles

Moya -primer que confeccionarà
des de l’estiu- tindrà un caire diferent quant a jugadors. Grans
valors de la temporada passada
com Sergi Monsó, Miki Puerto o
Albert Martí han pujat al Primer
Equip i el Filial, amb el seu esperit jove de formar-se amb jugadors sub’23, tornarà a competir
a Segona Catalana amb l’objectiu
inicial de la permanència i la formació de talents 

JUVENIL A: EL SEGON ANY SERÀ EL MÉS DIFÍCIL
Els fitxatges
del Femení A
són una barreja
d’incorporacions
i jugadores
de la casa

Europa B
i Juvenil A
buscaran,
a banda
d’objectius,
promocionar
jugadors per
a Tercera

El tècnic del Juvenil A de
l’Europa, Gonzalo Riutort, comentava en una entrevista pel
canal de YouTube de l’Europa
que molts equips ja esperen als
graciencs després de l’excepcional
campanya realitzada la temporada anterior, on van ser l’equip revelació i on el tècnic ja avisa que
enguany, per aquest condicionant, ja no ho podrà ser. L’Europa
va donar la sorpresa la temporada

anterior però ara no agafarà a ningú desprevingut i la permanència
a la màxima categoria del futbol
juvenil estatal serà molt més cara
en aquest segon any consecutiu
que no pas en el primer.
L’equip europeista és
pràcticament nou, donat que la
immensa majoria de jugadors de
la temporada passada van acabar
cicle d’edat. Caldrà conjuntar-se i
lluitar contra els grans 

Agost 2019
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ÈXIT | El Femení B de l’Europa alça el títol a la París World Games

París, capital europeista!
E

l mes de juliol acostuma
a ser un mes amb poques
notícies destacades, menys
encara en l’àmbit competitiu.
No obstant, l’Europa B femení va donar una de les alegries
de l’any guanyant el prestigiós
torneig internacional ‘París
World Games’. L’equip va inscriure’s en aquest torneig per
acabar l’any esportiu amb una
activitat de cohesió de grup.
L’any passat, per exemple, la
plantilla va prendre part de la
Donosti Cup, però va coincidir amb molts equips catalans
de la lliga. Enguany el cos tècnic ha volgut experimentar
un viatge a l’estranger. L’entrenadora de l’equip, Victòria
Haces ‘Nany’, repeteix aquest
tipus d’experiències en tots els
equips que ha dirigit.

L’Europa va poder jugar en
un terreny de joc amb la Torre
Eiffel de fons, un escenari privilegiat. La plantilla va competir contra equips de França, Estats Units... i un català
a la final, el Women’s Soccer
School. L’Europa va poder
gaudir de magnífiques installacions i una gran organització, adaptant-se als horaris de
França quant als àpats però
podent fer turisme per París.
L’equip va fer pinya
des de la mateixa sortida en
autocar cap a la capital francesa, com a les estones lliures
a l’hotel Porte du Chatillon,
on per les nits es juntaven
moltes jugadores i cos tècnic
a jugar a cartes. L’èxit esportiu i social de l’experiència
també va servir per acomiadar
les jugadores que finalitzaven
la seva etapa dins l’equip 

El Femení B
de l’Europa
va guanyar
tots els partits
de la competició,
un total
de sis

Important
èxit internacional
per a un equip
en creixement
que consolida
valors dins
la primera
plantilla

És el primer
títol de la secció
lluny de les
fronteres
catalanes

FEMENÍ B

Àngel Garreta

ELS RESULTATS

El segon equip femení de
l’Europa només va encaixar
un gol en tota la competició a París, mostrant-se com
unes indiscutibles campiones.
Aquests són tots els resultats:
Europa 3 - Alexandria Soccer 0
US Creteil 0 - Europa 2
Etoile Bobigny 0 - Europa 1
Europa 2 - Rush USA VA 1
Europa 1 - Socal Select 0
FINAL
Women’s Soccer School 0
Europa 1

Agost 2019
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FESTA MAJOR DE GRÀCIA 2019

UNA TRADICIÓ MODERNA | Les primeres plantilles masculina i femenina visitaran els carrers

Passeig de l’Europa per la Vila
Àngel Garreta

La passaejada
comença a ser
un acte habitual
i tradicional
de l’Europa
per la Festa
Major
de Gràcia

Els carrers
visitats per
primera vegada
o que tornen
a guarnir,
rebran la bandera
de l’Europa

Aquest acte
s’emmarca en la
desena d’actes
de caire cultural
que el club
impulsa des
de fa una
bona colla d’anys

E

l proper divendres 16
d’agost, a les cinc de la
tarda amb punt de trobada a
la Plaça Rovira, les plantilles
sènior masculina i femenina
del CE Europa protagontizaran, un any més, la tradicional passejada pels carrers de
Gràcia.
La comitiva escapulada aprofitarà per mostrar la
tradició de la Festa Major als
jugadors i les jugadores que
s’hagin incorporat de nou
aquesta temporada a la disciplina europeista i també mostrarà el seu suport i implicació amb els representants i
veïns dels carrers visitats.
Com és tradició en
aquestes passejades, els carrers que siguin visitats per
primera vegada o hagin tornat a guarnir enguany rebran
la bandera de l’Europa 

Puigmartí i Progrés, 80 anys seguits guarnint per Festa Major

D

esprés de la Guerra Civil, els
carrers de Progrés i Puigmartí van ser els primers en recuperar la tradició dels guarnits per a
celebrar la Festa Major de Gràcia.
Van impulsar la recuperació
d’aquesta tradició i enguany tots
dos carrers sumen 80 anys consecutius -i ininterromputs- guarnint
cada 15 d'agost. Puigmartí i Progrés seran dos dels carrers protagonistes d’aquestes festes en el marc

de les celebracions que s’allargaran
fins el 21 d’agost.
Enguany seran un total
de 24 carrers o trams de carrers
els que guarniran per Festa Major.
Tots ells es poden ubicar i seguir,
per a qui vulgui visitar-los, en el
mapa que es mostra a la següent
pàgina de la dreta amb totes les
indicacions de la Festa, punts per
accedir als carrers i altres serveis
pels visitants 
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AL NOSTRE VOLTANT

La Festa Major de Gràcia
La Festa Major
de Gràcia és la
més coneguda del
país, de les més
famoses de l’estat
i de tradició
bicentenària

L’Europa va
guarnir la Plaça
Joanic l’any
2007 per
a celebrar
el seu Centenari

En el seu punt
més àlgid la festa,
declarada per la
Generalitat com
d’interès nacional,
va arribar a tenir
guarnits fins a
100 trams
de carrers

Si parlem de Gràcia segurament
la seva Festa Major sigui l'element
més conegut arreu, no només dels
territoris propers, sinó de Catalunya, l'estat i fins i tot l'estranger.
La seva popularitat va de
la mà del tret diferencial que ha
tingut sempre Gràcia dins el pla de
Barcelona, mostrant-se en essència
encara com la Vila independent
que va ser fa poc més d’un segle,
amb un potent teixit associatiu
i cultural al darrere. La Festa és
actualment molt coneguda, però...
com va començar tot?
Tal com explica la
Fundació Festa Major, la festa
“està documentada des de l’any
1817, quan al llibre de ‘Muralles
Enllà’ de l’historiador Francesc
Curet apareix la cita que parla de
la primera celebració ocorreguda
a Gràcia el dia 15 d’agost de 1817.
Aquesta, exposa que en aquell
dia es va fer una processó festiva
per tal de retornar la imatge de
la Mare de Déu de la Masia de
Can Trilla, on estava amagada de
la possible destrucció durant la

Guerra del Francès, al convent de
Jesús d’on era originària. Quan la
imatge va retornar al seu altar, els
vilatans van celebrar balls i berenars populars i es va decidir fer
festa cada any pel 15 d’agost. Des
de llavors, podem veure amb regularitat com al Diario de Barcelona
apareix la informació que avisa de
la celebració de la festa de Gràcia
pel 15 d’agost. Cada cop, la festa
fou més acceptada per la població. La societat gracienca decidí
enriquir la programació amb balls
durant aquella setmana i guarnint
els seus carrers per tal que passés
la processó del dia 15. Aquells
primers guarniments fets amb
ornaments vegetals simulaven els
salons de ball de l’època".
La Festa, en el seu punt
de màxima joia durant el segle
passat, va arribar a tenir 100 trams
de carrers decorats. L'any 1997
la Generalitat de Catalunya va
catalogar la Festa Major de Gràcia
com Festa Tradicional d'Interès
Nacional. El 2017 es va celebrar el
bicentenari de la festa i la tradició

segueix ben viva a dia d'avui. Per
Festa Major es guarneixen diferents carrers, tots ells amb temàtiques diferents. Poden ser temes
generals de la vida (la vegetació,
l'espai, el mar, el bosc...) o temes
concrets amb referències cinematogràfiques, televisives o d'efemèrides socials. La gran feina que
suposa guarnir carrers es converteix també en una eina de cohesió
social. Les associacions de veïns
fany pinya entre el veïnat, uneixen
petits i grans i també integren
nouvinguts. De fet, la Festa Major
actual no es
pot entendre
sense el factor
social, solidari i també
reivindicatiu.
En els darrers
anys, malauradament, ha
estat necessari
fer campanya
contra les
agressions
sexuals mas-

clistes. Enguany la Festa Major ve
acompanyada del lema "només Sí
és Sí" en defensa de les dones.
L'Europa també ha estat
protagonista directe i indirecte de
la Festa Major els darrers anys. El
2006, un any abans del Centenari
del club, el carrer Torres es va
guarnir amb motius futbolístics
amb l’Europa com a portalada
principal del carrer. Darrerament
també s’han pogut veure detalls
europeistes a altres carrers, no només tenint la bandera del club a la
zona de bar o balcons, sinó també
als motius decoratius, com a la
Travessia de Sant Antoni fa dos
anys. Tots dos exemples es poden
veure a les imatges que acompanyen aquest article.
L’any 2007 l’Europa va
instal·lar-se durant la festa gracienca a la plaça Joanic amb el seu
propi programa d’actes populars,
familiars i també concerts nocturns. Va ser la primera vegada
que el club va disposar d’un espai
propi durant totes les festes. Una
Festa Major europeista que va ser
dinamitzada per un noi llavors
força desconegut i actualment
molt popular en el món musical,
Joan Dausà
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Partits de futbol, actes del club i activitats d’altres entitats
en el període entre publicacions mensuals de L’Escapvlat

Editorial

Europa B(o)!

Agost
1 a 21 d’Agost
35 anys de versots a Gràcia
Recull dels versos que han
recitat les colles de diables
de Gràcia per Festa Major
-a La Violeta de Gràcia(C/ Maspons, 6)
14 d’Agost
Taller d’Estampació Tèxtil
Biblioteca Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20-22)
15 d’Agost
Trofeu Vila de Gràcia
Partit Europa -vs- Prat
i presentació de la plantilla
19 hores
(Estadi Nou Sardenya)
15 al 21 d’Agost
Festa Major de Gràcia
Activitats per a tots els gustos
i edats des del matí fins la nit a
diferents carrers i places de la
Vila de Gràcia.

En els darrers anys, el Filial de l’Europa ha
cobrat una especial importància en l’aportació de jugadors a la primera plantilla escapulada. Noms consolidats com Varona, Josa o
darrerament Prats i d’altres que han aportat el
seu gra de sorra com Torrentbó, Xavi Camps
o Joan Compte. Enguany, tres jugadors salten
de Segona Catalana a Tercera: Sergi Monsó,
Miki Puerto i Albert Martí.
Temps enrere era complicat veure jugadors de
la base saltant a la primera plantilla i consolidant-se mitjanament. Hi havia temporades
sense aportació de les divisions inferiors de
l’entitat o bé aportacions testimonials.
Des de fa dues temporades el panorama ha
canviat radicalment. Si bé no es pot pujar
tothom de cop ni tothom és vàlid per jugar a
Tercera Divisió (sigui per la curta edat, sigui
per altres factors), també és cert que l’Europa
ha fet una clara aposta -i li està sortint bé
quant a rendiment- pels seus propis futbolistes formats a Gràcia, en consonància amb
la filosofia que l’actual Junta Directiva va

prometre quan es va presentar en campanya
electoral.
L’actual tècnic del Primer Equip masculí,
David Vilajoana, va ser el principal impulsor
del B. El va agafar a Quarta Catalana i el va
consolidar a la part alta de Segona Catalana
fins al punt de tocar amb la punta dels dits
la promoció d’ascens a Primera Catalana.
Coneixedor de la casa i apostador ferm pels
valors fets a Gràcia, el triangle Vilajoana-Primer Equip-Europa B és una garantia d’aposta
pel talent dels més joves defensors del blau
escapulari. Vingui qui vingui a dirigir la nau i
capitanejar-la des de la banqueta en un futur
a mig termini, el tret diferencial de l’Europa
de l’aposta per la seva base hauria de seguir
sent el nucli dur, reforçat pels millors fitxatges
de fora que es puguin assumir -sempre per
aportar un ‘plus’ i millorar el talent existent- i,
per què no, recuperar talent gracienc que hagi
esclatat defensant uns altres colors. El que està
clar és que ningú lluitarà més aquesta samarreta que qui l’ha estimada des de jove.

La vinyeta d’en Vila

LA PENÚLTIMA

Agenda
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