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DERBI DE REIS

L’Europa rebrà el Sant Andreu
al Nou Sardenya la vigília
del dia més màgic de l’any.
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És, cada temporada, el partit
més esperat de l’any i el que
més públic registra a Gràcia.
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EL PARTIT | La data de l’Europa-Sant Andreu està sempre marcada en vermell al calendari

L’ànima del futbol català
TEMA DE PORTADA

Àngel Garreta

L

El derbi entre
escapulats
i quadribarrats
alimenta l’afició
als clubs més
modestos i és el
duel amb més
públic del futbol
català amateur

El gran respecte
entre els dos clubs
al terreny de joc
i la responsabilitat
d’un bon resultat
ha provocat que els
darrers 8 derbis
hagin acabat
en empat

es temporades de futbol
sempre tenen partits destacats que tothom espera quan
el sorteig de l’ordre de jornades es fa públic per part de les
federacions. En el cas del grup
català de Tercera Divisió, el
duel més important que es
pot viure entre tots els equips
de la categoria és el de l’Europa contra el Sant Andreu. Al
pla de Barcelona, després dels
dos equips professionals de
Primera Divisió, no hi ha un
derbi igual, ni comparable, a
nivell amateur.
És, de llarg, el duel
que més públic atrau als respectius camps. Quan la mitjana d’assistència a molts camps

de la categoria és d’uns 300 o
500 espectadors, en el millor
dels casos, el derbi gairebé mai
baixa de 2.000 espectadors en
els respectius estadis, arribant
a registrar fins a 3.000 espectadors al Nou Sardenya fa
quinze anys.
Com a derbi, els duels
contra el Sant Andreu mai havíen estat més ni menys derbis
que contra Horta o Júpiter. Fa
molts anys enrere, abans del
segle XXI, els majors rivals
ciutadans de l’Europa eren el
Sants i, més a tocar del nou
segle, el Martinenc per lògica
proximitat. Entrats als anys
2000, les noves tecnologies i
els fòrums d’internet van ser
el bressol d’una rivalitat que,
amb els pas dels anys, s’inten-

ta (especialment des del cantó
escapulat) que sigui purament
esportiva i sense cap acció
fora del terreny de joc que
faci que es parli d’alguna cosa
que no sigui futbol. Amb més
o menys èxit fins a la data,
aquest és el camí a seguir.
Per a tots aquells aficionats que siguin seguidors
-o fins i tot socis- de clubs de
primer nivell estatal i europeu, un derbi com aquest és
un bon escenari per a poder
descobrir un altre món, un
altre futbol, més pròxim, amb
més escalf i, sovint, tant o més
emocionant que el que està
permanentment sota el focus
mediàtic. El futbol d’aquí, el
de sempre, el de proximitat, el
de casa 

EL PARTIT DEL CINC
DE GENER A LES 12
El primer derbi d’aquesta
temporada es juga el dia abans
de Reis, el 5 de gener del 2020
a les 12 del matí, l’horari habitual dels partits al Nou Sardenya durant la major part de
la lliga. Els socis i abonats de
l’Europa tindran l’entrada de
franc i els socis podran, durant la setmana, retirar entrades per a amics i familiars per
només 5€, mateix preu que
hi haurà per a socis visitants
com a fruit de l’acord entre els
dos clubs (els socis escapulats
gaudiran d’aquest preu a la segona volta).

EUROPA I SANT ANDREU: REIS DELS EMPATS

Imatge del derbi del 2018 al Nou Sardenya

Des que el Sant Andreu va
descendir de Segona B a Tercera per disputar la temporada 2015/2016 al grup V de la
categoria, tots els derbis entre
escapulats i quadribarrats han
acabat amb una ‘X’ com a signe
de la travessa.
La tensió per no perdre el derbi ha provocat aquests
resultats i, a la vegada, pocs gols
en totes dues porteries. De fet,
en 8 derbis disputats fins ara
des de la temporada 2015/2016
només s’han transformat 6 gols,

menys d’un gol per partit. Tal
com es pot veure a la columna
del costat, pocs gols són els que
s’han arribat a gaudir per part
de qualsevol de les dues aficions. Es trencarà aquesta dinàmica en la present temporada?

2015/2016
CEE - UESA (0-0)
UESA - CEE (1-1)
2016/2017
CEE - UESA (0-0)
UESA - CEE (0-0)
2017/2018
CEE - UESA (0-0)
UESA - CEE (1-1)
2018/2019
CEE - UESA (1-1)
UESA - CEE (0-0)
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El derbi, de totes les maneres
El derbi és el derbi i, si no pot
ser, s’inventa. No és una forma
de parlar: al llarg dels anys, Europa i Sant Andreu es podien
trobar separats de divisió. Per

evitar quedar-se sense derbi, hi
ha hagut acords entre els clubs
de tots els colors. Per competició,
ha tocat alguna vegada veure’s les
cares a la Copa Catalunya, però

si la competició no ho provocava, ho feien els clubs: l’Europa ha
arribat a convidar el seu rival al
Trofeu Vila de Gràcia i fins i tot
els dos clubs es van inventar la

‘Copa Barcelona’ (a la imatge la
roda de premsa de presentació el
2004) com a campionat amistós.
Va durar tres temporades, totes
guanyades per l’Europa 

El 20 de juliol del 2004, la sala de premsa del Nou Sardenya va acollir la presentació de la ‘Copa Barcelona’ amb els llavors presidents
de l’Europa, Joan Josep Isern, del Sant Andreu, Joan Gaspart i de la Federació Catalana de Futbol, Jaume Roura.

D’UN CANTÓ A L’ALTRE
Durant els anys d’història de
totes dues entitats, molts han
estat els jugadors que han vestit les dues samarretes. Abans
del nou segle, fer-ho era un
gest que no tenia la major importància, donat que el derbi,
dins el futbol català barceloní,
era de menor rivalitat.
Des del teva-meva en
què s’ha convertit l’EuropaSant Andreu en aquest segle,
el fet de passar per les dues
entitats no ha deixat d’existir,
però alguns socis i aficionats
dels dos clubs ja s’ho miren
amb una altra cara. D’un
temps cap aquí l’Europa ha
incorporat jugadors amb
passat andreuenc com Marc
Priego o Miki Puerto, si bé el
Sant Andreu compta també
avui amb jugadors de recent
passat europeista o fins i tot
formats tota la vida a Gràcia.
Amb tot, aquesta circumstància només serveix per animar
tertúlies de bar i, com es diu
col·loquialment, alguns ‘piques’ esportius.
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ÀNGEL GARRETA
Cap de Premsa del CE Europa

XAVIER VIDAL
Historiador del CE Europa

Ni ous ni gallines

OPINIÓ

Més enllà d’un ‘clic’
Com tots sabem, Jordi Cano no va marcar per setena setmana consecutiva i
per tant, de moment, no continua fent
història en aquest aspecte en concret.
Però més enllà d’haver aconseguit aquesta
fita purament estadística, cal donar rellevància a aquesta dada.
Per començar, que un equip de
Tercera Divisió, per gloriosa història que
tingui, disposi i faci pública aquesta mena
d’estadístiques, no és massa normal. Actualment el futbol d’elit està farcit de dades,
percentatges, números... arribant fins i tot
al nivell que les dades es fan públiques de
manera immediata i durant la disputa del
partit en questió. L’informació, ‘a un clic’.
Aixo, òbviament, a l’Europa no passa. Tot i
això, disposem d’un nombre molt alt de dades que ens permet fer estadístiques sovint
‘prohibides’ per molts clubs de la categoria.
Cal recordar que, de manera més o menys continuada, tenim
dades essencials (data del partit, alineacions i golejadors) des de 1917.
Però darrera de publicar que Cano podria superar al mític i llegendari Manuel
Cros, hi ha una feina ingent. Una feina

feta per moltes persones i durant molts
anys i que altres (com servidor) hem agafat, ampliat i les hem fet més accessibles.
Així doncs, cal recordar que sense la feina
metòdica i constant de persones com Ramón Vergés, Enric Vidal (el meu pare),
Agustí Tenllado, Àngel Garreta i qui escriu
aquestes ratlles, mai haguéssim arribat a la
dada que Jordi Cano podia fer més història.
Els de la generació que ens ha precedit i que, per pena de tots, ens està deixant,
van construir la base, els fonaments. Nosaltres, ‘els joves’, hem informatitzat els continguts i els hem ampliat. No obstant, tot i
que hem guanyat en rapidesa, fer pública la
dada de Cano suposa capbussar-se en més
de 100 temporades mirant-les totes elles
una a una.
La informació, en aquest cas,
està més enllà d’un ‘clic’ i, a diferència dels de l’elit, no ens el proporciona
cap programa informàtic fet expressament per a aquesta finalitat immediata.
Malgrat tot, els europeistes ens hem de sentir molt orgullosos que, tot i a petita escala,
es pugui competir i disposar de dades gairebé al nivell de Primera Divisió.

Quan parlo de futbol amb amics
i coneguts i surt a debat el tema
dels derbis -de qualsevol tipus i en
qualsevol punt del món-, sempre
peco de fer la mateixa comparativa amb l’Athletic Club i la Real
Sociedad. És aquesta forma de
viure un derbi la que jo posaria

l’Europa des de ja fa anys. A l’altra
banda de la Meridiana argumenten que l’augment d’intensitat de
la rivalitat es va originar a Gràcia
a principis dels anys 2000.
No entraré a argumentar
o discutir aquests fets. Ni a donar
ni a treure raons. Per quin motiu

“M’interessa la resolució de la tensió
entre entitats, no l’orígen de la mateixa.
Arribats al 2020, hi posem remei?”
en un mirall davant de tothom.
Una rivalitat que no deixa de ser
intensa i forta però que es viu
amb el màxim respecte a la graderia, podent arribar a veure gent
barrejada i gairebé agermanada
celebrant els gols d’uns i altres
sense cap tipus de problema (en
termes generals, sempre hi haurà
situacions puntuals arreu).
No es viu així el derbi entre l’Europa i el Sant Andreu, per
desgràcia. No es viu així malgrat
els intents de l’afició i directives de

no ho faré? Perquè no m’interessa
saber, gairebé dues dècades després, si va ser abans l’ou o la gallina.
M’interessa la resolució de la tensió entre entitats, no l’orígen de la
mateixa. Cadascú que pensi com
vulgui sobre com es va originar
tot i qui té més culpa que l’altre.
Arribats al 2020, hi posem remei?
Acceptem un futbol modern més
exemplar amb la societat i amb
la tensió més rebaixada, tal com
manarien els principis generals de
l’educació i respecte? Sí? Som-hi!
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DEFINICIÓ | L’Europa ha millorat el registre golejador de les darreres temporades

Àngel Garreta

N

omés el primer de la
taula, el líder, L'Hospitalet, ha marcat més gols (només un) que l'Europa en el
que duem disputat de lliga a

mitjans de desembre. És una
xifra destacable si considerem que l’Europa ha patit en
els darrers anys de no tenir
excessius bons percentatges
de definició. Sí d’arribades,
sí de xuts a porteria, però no

tant de dianes transformades.
Els 35 gols que duu l’Europa
enguany suposen una impressionant mitjana de 2’33 gols
per partit. Bona part de culpa
d’aquestes xifres recau, com
no, en les golejades consecu-

Jordi Cano marxa amb la pilota del partit després del seu ‘hat-trick’ a la Pobla de Mafumet

tives contra el Cerdanyola (40), Sants (0-7) i Santfeliuenc
(4-0). Fins a la data d’aquesta publicació, l’Europa no ha
perdut cap partit al Nou Sardenya i bona part d’aquest fet
és gràcies al potencial ofensiu
de l’equip. A Gràcia s’han cedit tres empats, però la resta
de triomfs, al marge dels mencionats, han estat solvents:
5-2 al Castelldefels i 3-0 a la
Pobla de Mafumet, llavors líder de la lliga.
Un nom destaca per
sobre de tots en aquest aspecte, el de Jordi Cano. El futbolista fet a Gràcia ha tornat
a casa en un estat de forma
excels i, ara mateix, és el ‘pitxitxi’ de Tercera. No només
Cano ha fet gols, sinó també
fins a 10 jugadors més diferents, fet que parla i bé de la
varietat de recursos que té
l’Europa per arribar a gol ja
sigui des de la primera, segona o tercera línia de joc. Quatre d’aquests 10 jugadors que
han perforat la xarxa rival són
davanters (Martínez, David
Jiménez, Kilian i Joel Jorquera), però també han fet diana
futbolistes del mig del camp
i la defensa: Varona, Alfons
Serra, Gabi López, Prats, Alberto i Sergi Pastells.
L’equip espera que
aquest potencial ofensiu ajudi
a l’entitat a tornar a ficar-se en
un play-off d’ascens del qual
l’Europa es troba ara a només
dos punts dins la taula classificatòria 

La renovació
de Jordi Martínez
i la incorporació
de Jordi Cano, Kilian
i David Jiménez
per les bandes,
així com el reforç
des de la base
de Joel Jorquera,
Monsó i Martí,
formen una
gran davantera

La varietat de perfil
de jugadors
ofensius que té
l’Europa dins la
seva primera
plantilla masculina
li permet generar
més ocasions
i transformar
més gols que
altres temporades

PRIMER EQUIP

Referent ofensiu a Tercera

EL NOM PROPI
El retorn de Jordi Cano a la
casa que l’ha vist formar-se
de petit ha estat molt més
espectacular del que molts
podien imaginar.
El futbolista no només és el màxim golejador
de l’equip, sinó que, a tancament d’aquest periòdic, també ho és del grup V de Tercera en solitari amb 12 dianes
i, no content amb això, el
davanter també s’ha dedicat
a repartir 4 assistències.
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ELIMINADA | El combinat del Principat marxa d’Extremadura sense aconseguir cap gol

Catalunya no pot passar de la primera
ronda de la Copa de Regions UEFA
Redacció

C
La selecció amateur
comptava amb tres
jugadors del Primer
Equip de l’Europa:
el capità Àlex Cano
(també capità
de Catalunya),
el defensa Sergi
Pastells i el punta
Jordi Cano

El combinat dirigit
per Toni Almendros
queda fora de la
segona fase estatal
del campionat
i no tornarà a jugar
aquesta competició
fins d’aquí a
dues temporades

Cano, en una acció contra Extremadura

ada dos anys es juga la
Copa de Regions UEFA.
Aquest és un torneig internacional per a territoris sense estat i categories amateurs.
El torneig es divideix
en dues fases: la interna de
cada estat (amb duels entre
federacions regionals) i la fase
europea, on el representant
de l’estatal pot competir ja
internacionalment. En el cas
català, aquesta temporada la
primera eliminatòria ha tingut cita a Extremadura, agrupant el combinat local amb
Aragón i Catalunya. El resultat del triangular no ha estat
positiu per a la selecció, que

no ha pogut marcar gol en
cap dels seus dos partits (0-0
contra Extremadura i caient
1-0 contra els aragonesos) i
torna a casa eliminada de la
competició. Hauran de passar dos anys més per tornar a
convocar aquesta selecció per
disputar un nou torneig.
En clau escapulada,
tres són els jugadors convocats pel seleccionador Toni
Almendros i que han pres
part dels partits amistosos de
preparació i d’aquesta primera eliminatòria oficial: Àlex
Cano -capità de l’Europa i
també de la selecció-, Sergi
Pastells i Jordi Cano. Tots tres
són habituals titulars amb el
combinat català 

UN CALENDARI MOLT EXIGENT

Alfons Serra en el darrer Europa-Vilafranca al Nou Sardenya

La recta final de la primera volta
del campionat i el que suposarà
l’inici de la segona, exigirà un
alt rendiment a la plantilla escapulada. Un cop aquest periòdic
vegi la llum i l’Europa deixi enrere el seu duel al Nou Sardenya
contra el Manresa, arribarà una
escalada de muntanya a nivell
de rivals: visita al camp del líder, L’Hospitalet, rebuda a Gràcia del Sant Andreu al derbi per
la vigília de Reis i desplaçament
a Banyoles el 12 de gener, un
camp complicat on s’han deixat

punts alguns dels favorits de la
categoria en aquesta primera
volta de la lliga.
Posteriorment, tocarà
donar la volta al mitjó i disputar
la segona volta, rebent al Nou
Sardenya el sempre aspirant Vilafranca i desplaçant-se al camp
d’un dels altres favorits pel playoff, el Terrassa.
El dia 2 de febrer visitarà l’estadi gracienc qui, a dia
d’avui, és el segon classificat,
un sorprenent Granollers. Sens
dubte, un calendari dur.
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REFERENT | Va ser el millor porter de l’Europa per a tota una generació de joves

Agustí Tenllado

V

a arribar com a remei
d'emergència i es va quedar cinc anys. En 'Sera' ha estat un dels porters més carismàtics que ha tingut el club.
Va passar a la història com el
guardià de la porteria escapulada en la consecució de les
seves dues primeres copes de
Catalunya. Va arribar al club
en ple play-off de la temporada 1996/1997 debutant a El
Clariano d'Ontinyent per a
rellevar el lesionat Toni.
Com va ser el teu fitxatge i la
teva ràpida adaptació?
Un dia de partit al Narcís Sala
em van dir que una persona
de l’Europa volia parlar amb
mi. Em van presentar ‘Tintín’
Márquez, qui em va explicar
la lesió de Toni i que necessitaven un porter immediatament. No m’ho vaig pensar
dos cops.

... i pocs dies després, contra pronòstic, vau derrotar
el Barcelona a la final de la
Copa Catalunya!
Per ser-te sincer, la veritat,
pensava que no jugaria. Va
ser una grata sorpresa. A més,
guanyar el Barça era impensable i... ho vam fer!

Sempre has jugat de porter?
Sí, ja de petit veia una porteria al pati de l’escola i m’hi volia posar a sota!

Quins són el teu millor i pitjor record amb l’Europa?
El més amarg la sortida del
club i el meu últim amb la lesió al genoll. El millor, sens
dubte, les dues copes de Catalunya que vam guanyar.

Comparteixes la dita que tots
els porters esteu fets d’una
pasta especial?
Pot ser. Amb tots els cops que
rebem algú pot pensar que estem tocats del bolet!, però a
mi és sempre el que m’ha agradat encara que es pateixi molt
en aquesta demarcació.

Com vas viure aquelles cinc
temporades al club?
Jugar a l’Europa és el millor
que m’ha passat a la meva vida
futbolística junt amb els dos
anys al Martinenc. Vaig notar
en tot moment el caliu i suport de l’afició europeista. Va
ser una etapa molt bonica i de
grans records.

Com et definires jugant ?
Àgil i de ràpida reacció sota
pals. La part més feble eren les
sortides per alt a l’àrea gran.

Un cop penjats els guants has
seguit lligat al futbol?
Vaig jugar amb amics diverses
lliguetes de futbol sala i futbol 7, També vaig jugar als veterans de l’Horta, però no he
tingut mai la crida, per exemple, de fer d’entrenador.
A què t’has dedicat des que
vas deixar el futbol en actiu?
Sempre m’he dedicat al transport de mercaderies, també
quan jugava, fins que ho he
hagut de deixar perquè duc
dues pròtesi als malucs. Això
ha tingut lloc recentment i ara
haig d’orientar la meva trajectòria professional cap a una
altra banda.
Tens relació amb antics companys de vestidor?
Vaig fer molta amistat amb en

Serafín, en una foto actual

David Ros, ens veiem sovint.
De tant en tant també em trobo a Juan Moscoso.

QUÈ SE N’HA FET DE...

Serafín: “Mai oblidaré les dues copes de Catalunya
que vaig guanyar amb la samarreta de l’Europa”

Serafín Guillen Folch
12 d’octubre del 1969
6 temporades | 167 partits

Segueixes l’Europa?
I tant! Per Betevé i pels diaris.
Se’m fa difícil venir als partits
perquè sóc a molts quilòmetres de Barcelona i em costa
desplaçar-me, però espero que
un dia em pugui escapar.
Què li diries a l’afició de
l’Europa?
Només puc dir que moltes
gràcies per enrecordar-se de
mi i que mai oblidaré les dues
copes de Catalunya que vaig
guanyar amb aquesta històrica
samarreta. 

oficials de lliga i play-off
Base a la Damm. Com a
sènior al Barcelona C,
Lloret, St. Cugat, Martinenc,
Terrassa, St. Andreu, Europa
i Rapitenca.
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ÀNIMA DEL JUVENIL A | El tècnic és l’element clau de l’actual èxit de l’equip

Gonzalo Riutort: “L’Europa és
i ha sigut el club de la meva vida”
Àngel Garreta

L’ENTREVISTA

N
Amb ell a la
banqueta,
el Juvenil A
de l’Europa
està vivint
la que, fins ara,
és la seva segona
millor etapa
de la història

Si l’equip manté
la categoria un
any més com
tot sembla indicar,
igualarà el curs
vinent el seu sostre
històric de tres
participacions
seguides a la
Divisió d’Honor

DE L’OBLIT
A REFERÈNCIA
L’any 2017 l’Europa vivia,
quant al seu Juvenil A es
tractava, una petita travessa
pel desert. Feia ja força anys
que no es lluitava per assolir
la Divisió d’Honor, el cim
del futbol juvenil estatal.
De fet, el club estava lluny
de tot això i fins i tot alguna
temporada s’havien salvat els
mobles de baixar a Preferent
en les dues darreres jornades.
El club va fer un gir
radical aquell estiu apostant,
per a la banqueta, per un vell
conegut de la casa que estava
tenint èxit amb el Juvenil B
del Cornellà a Lliga Nacional, Gonzalo Riutort. La
seva incorporació va suposar
la peça exacta que li faltava al
motor. Tal com explica Riutort en aquesta entrevista,
ascendir a Divisió d’Honor
entrava en els plans, però no
el primer any. Només arribar,
moldre. L’equip va recuperar
la categoria l’estiu del 2018 i,
quan mantenir-se era un repte majúscul, es va convertir
en l’equip revelació del curs
passat. El nom de l’Europa ja
torna a sonar fort!

ascut el 16 de gener del
1986 a Barcelona, Gonzalo Riutort és un dels noms
propis europeistes del moment. La seva passió pel futbol
es remunta a l’escola, on jugava
a futbol sala amb nens dos anyss
més grans que ell.
El seu primer contac-te amb el ‘futbol gran’ va serr
a la PE Manigua com a ben-jamí de darrer any i aleví dee
primer. Després de fer provess
amb diversos clubs, l’Europaa
se’l va quedar per incorporar-lo a l’equip aleví de segon any..
Duent el blau escapulari vaa
progressar fins a primer any dee
juvenil fins que una lesió a l’es-quena, quan era juvenil de se-gon any, li va impedir competirr
a ritme amateur o professional..
Va ser allà quan va decidir quee
si no podia vincular-se al fut-bol a la gespa, ho faria a less
banquetes.
Va començar a entre-nar al Jàbac de Terrassa, fentt
les pràctiques del curs d’en-trenador. L’any següent ja es
va incorporar per dur l’antic
Infantil B de la Fundació. Passant pel Cadet B va agafar la
gran generació del 1995. Pos-teriorment, va ser entrenadorr
a les files del Cornellà per a
retornar a Gràcia l’estiu dell
2017.
Gonzalo, com vius aquesta se-gona etapa a les banquetes dee
l’Europa?
Molt bé. L’Europa és i ha sigutt
el club de la meva vida, tantt
de jugador com d’entrenador..
M’agrada molt com és, un clubb
molt familiar i històric. És un
n
excel·lent lloc per formar-se en
n
l’àmbit del futbol i personal..
És complicat fer-nos més granss
a la Divisió d’Honor. Un clubb
com l’Europa té els recursoss
que té i a Barcelona i voltantss
hi ha moltíssima competència i
clubs molt grans. Amb tot, es-tic gaudint de veure gent de laa
casa en tots els estaments que,,
com és molt europeista, voll
fer les coses bé i ara s’ho estàà

passant molt bé. El cos tècnic
estem molt còmodes aquí.
Com va ser el teu retorn?
Quan veig decidir deixar el
Cornellà per agafar el Juvenil
A de l’Europa, a la reunió amb
la gent del club i la directiva
vaig ser molt clar i els hi vaig
fer una presentació a curt, mig
i llarg termini. El full dee ruta
era aquest, el que estem vivint,
però no pensàvem en fer-ho
tan ràpid.

M’esforço per transmetre-ho
així als jugadors i, al final, també t’adaptes al que tens. Tinc
molta ambició, però prioritzo el treball individual i collectiu.

BANQUETA FERMA



Riutort s’ha sabut
rodejar de gent
molt preparada

per acompanyar-lo en el

Quin és el millor futbolista
amb qui has jugat i el millor
que has dirigit ?
Ostres, es fa complicat de dir.
Teníem equips amb pocs canvis cada any. Dels que he enH i
trat?

seu viatge, com Albert
Clavero (2n entrenador),
Òscar Balaguer (preparador
físic), Roger Andreu (fisio),
Àlex López (tècnic de
porters) o Enric Vargas
(delegat), noms que
segueixen un any més

Però l’objectiu a la vista ja
era pujar...
Sí, teníem l’objectiu
de pujar a Divisió
d’Honor i consolidar-nos. Amb tot,
ho pensàvem més
en ascendir el segon any, no el primer. A la màxima
categoria consolidar-se és complicat. Històricament
poques tempora-

al seu costat sumats als
‘scouters’ Ryoya Mori i
Ayato Nakaumura o el
psicòleg Pau Mas.

d e s
s’ha mantingut la Divisió d’Honor
dues temporades
seguides. Encara no
som conscients del que
estem aconseguint. Vist
amb perspectiva, cal valorar la
feina que s’està fent en tots els
àmbits.
Com et definiries tu mateix
com a tècnic?
Tinc molt clares les idees, també a l’hora de confeccionar
equips. El grup sempre és el
més important i hi ha una sèrie de premises que han de ser
comunes en tots els equips que
dirigeixo. Sóc molt directe i
sincer, alhora exigent. També
em considero pràctic i eficaç.

h a
que estan
jugant a la SeDivisió
gona
anglesa, a Itàlia,
futbolistes que ens
els ha fitxat un Barça o
Espanyol. No vull destacar
noms. No trauré pit per cap
d’ells perquè si arriben a dalt
no és només p er haver-los
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tingut jo, sinó perquè s’ho han
merescut aquí i a altres clubs
amb altres tècnics.
Quin és l’èxit per poder competir amb els grans?
El mèrit és la competitivat.
Hem demostrat que podem
plantar cara a qualsevol, a casa
i a fora, perquè estem tota l’estona dins els partits. Després
la balança es decanta per un
cantó o altre, perquè això és un
esport i també juguen les circumstàncies i els detalls individuals de cadascú, però nosaltres competim. A nivell de grup
fem molta feina compactant
blocs i prioritzant
el col·lectiu.
L’ E u r o p a
és el petit
entre gegants en
aquesta
categoria, però
aquesta
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teòrica diferència després s’ha
de demostrar sobre la gespa i a
l’Europa ens plantegem el repte de demostrar que, amb poc,
es poden fer grans coses. La
feina ben feta ens dona molt.
Som humils, sabem que hem
de ser humils, i li donem valor
a cada punt i victòria.
Quins reptes de futur et planteges a nivell personal?
Cap altre repte que el d’anar
pas a pas. Són reptes setmanals. Cada partit costa i no
hem de perdre de vista on som
i en quina categoria. A mig termini volem aconseguir la permanència, que seria històric,
donat que en el passat només
s’han disputat tres temporades seguides a l’elit. Mirar
més enllà, no val la pena.
Què et diu la gent ?
Com vius l’entorn?
Estic poc en contacte amb la
graderia en

aquesta segona etapa. Els nostres entrenaments són força
d’hora i no acostuma a haverhi gent pel camp. Però m’arriba que la gent està contenta i
orgullosa amb l’equip. Els socis gaudeixen de poder veure
el Juvenil A jugant contra el
Barcelona, el Mallorca, l’Espanyol, el Zaragoza... Tothom
que està vinculat a l’Europa ha
de gaudir del moment. Entre
tots sumem.
Et veus algun dia entrenant el
Primer Equip?
Si em veig ? Sí. Ara, quin dia?
(riures) això ja no se sap. Lògicament, si sóc ambiciós com he
dit, ben entesa, sempre has de
voler progressar i treballar per
aconseguir bons resultats i objectius, ja sigui formant jugadors o assolint ascensos. Com
un jugador de la base vol arribar al Primer Equip, un tècnic
també. A partir d’aquí, ja veurem quin dia arriba, si arriba i
de quina manera. Mentrestant,
a fer la feina que toca amb el
Juvenil A, que és molta! 

LES MILLORS TEMPORADES
A L’ELIT DEL FUTBOL

L’actual és just la temporada
número 11 que l’Europa té
el seu Juvenil A dins la màxima categoria del futbol a tot
l’estat. Jugar a Divisió d’Honor
és complicat (i més en una lliga amb només 16 equips). En
les 10 temporades anteriors,
l’Europa només ha quedat 4
vegades entre els 10 primers
classificats. És una bona mostra
que la situació actual que viu
l’equip té un mèrit enorme.

El curs 1999/2000 va ser el
millor dels europeistes tant en
classificació (5è ) com en putns
(55), un registre encara no
igualat.
Si l’Europa manté enguany la categoria significarà
que la temporada 2020/2021
la jugarà a Divisió d’Honor
per tercer curs seguit, fins ara
el sostre històric de l’entitat.
Aconseguirà fer-ho? Aconseguirà també una quarta? Com
diu el propi tècnic de l’equip,
mirem només pas a pas.

Desembre 2019
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FEMENÍ, FILIAL i ESCOLA

FEMENÍ A | L’equip ha trobat el seu camí de joc i resultats

Una reacció en clara
línia ascendent a la lliga
Àngel Garreta

E

Celebració d’un dels gols del 6-0 contra el Mallorca Toppfotball

l Femení A del club viu
una etapa de canvis, no
només en moviments a les
banquetes o amb la incorporació d’algunes jugadores, sinó
també a nivell de campionat,
militant en una nova categoria
després de les modificacions
del futbol femení d’elit.
A l’inici de l’aventura
d’aquesta temporada, l’equip
va patir un inici irregular, perdent els dos primers partits de
lliga (el primer de tots amb un
dolorós 0-7 davant l’Espanyol
B), guanyant els dos següents
però tornant a perdre el cin-

què. Després d’una nova ensopegada inesperada a Terrassa el 27 d’octubre, l’equip va
canviar totalment el xip.
Des de llavors l’Europa ha guanyat quatre dels darrers cinc partits (l’altre el va
empatar), suma totes aquestes jornades sense perdre, tres
victòries seguides i 17 gols a
favor per 8 en contra. L’equip
ha recuperat lesionades com
Clara Clemente i de mica en
mica va trobant el seu equilibri al campionat.
A nivell classificatori
l’equip ha escalat des de baix de
tot fins ocupar la cinquena posició amb 22 punts 

L’equip gracienc
ha passat
d’iniciar
la lliga a sota
de la classificació
a col·locar-se
en cinquena
posició a la taula

Tres victòries
seguides
i quatre triomfs
en cinc partits
han resituat
l’equip a la
zona alta

EL REPTE PERSONAL DE JÚLIA POQUET
La jugadora del Femení B, Júlia
Poquet, afrontarà per segona vegada seguida un gran repte físic
per tornar als terrenys de joc.
La futbolista va fitxar
per l’Europa fa dues tenporades
procedent del Sant Jordi, amb la
mala sort de lesionar-se durant
un torneig d’estiu els lligaments
del genoll. Tota la temporada
passada va estar recuperant-se
i va aconseguir l’alta per poder disputar el prestigiós ‘París
World Games’ a la capital francesa, torneig que va guanyar
l’equip escapulat el passat juliol.

Tot i començar pretemporada
aquest any a un molt bon nivell,
el futbol torna a posar a prova
aquesta jove futbolista que el
14 de setembre passat va patir exactament la mateixa lesió
però al genoll de l’altra cama.
El 9 de desembre va
passar per quiròfan i ja es troba
preparada per començar amb
forces la seva recuperació, que
serà llarga i pacient.
La jugadora és forta i de
ben segur tornarà aviat a vestir
l’escapulada. Des d’aquí li transmetem tots els ànims del club.

Júlia Poquet durant un partit

Desembre 2019
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FILIAL | El segon equip amateur de l’Europa consolida el seu lloc a la taula

Europa B: velocitat de creuer

Una jugada del recent partit de l’Europa B contra l’UD Parc

Redacció

E

ls juvenils i els filials són
equips que, d’un any per
a un altre, poden canviar molt
quant a la seva composició,

donat que sovint són cicles
on s’acaben etapes (límit legal fins els 19 anys al juvenils
i límit teòric que s’imposen
els propis clubs als filials fins
aproximadament els 23 o 24

anys). L’Europa B ha canviat
algunes cares aquesta temporada, n’ha mantingut altres i
ha vist com Sergi Monsó, Albert Martí i Miki Puerto han
pres part enguany de la prime-

ra plantilla, si bé Martí i Puerto han reforçat en molts partits al Filial també enguany.
L’equip va començar
bé la lliga amb dos triomfs,
però després va superar un

tram de patiment per la zona
baixa. Amb noves victòries
al sarró l’equip europeista es
manté en la zona mitja-alta
d’una lliga on espera no passar
cap tipus de patiment final 

L’ESCOLA, A RITME DE LLIGA
Els nens i nenes de l’Escola de
Futbol del club es troben immersos en la competició interna
de lliga dins els seus diferents
equips repartits per edats, segons l’etapa formativa que els hi
toca complir.
Ja han quedat enrere
els primers entrenaments sense competició els dissabtes, els
partits de proves i els constants
canvis per tal d’equilibrar equips
-malgrat sempre se’n fa algun

durant tota la temporada per les
circumstàncies de la mateixa-.
Ara, durant les setmanes de la
lliga, els equips aniran rebent
puntuacions en dependència
dels seus resultats, però també
els pares, mares i familiars, donat
que les aficions també sumen
punts. Tota la família s’implica
dins l’Escola!
Passat el pont de desembre, l’Escola enfila els darrers
dies abans del descans nadalenc.

Els dissabtes al matí l’Escola omple de color el Nou Sardenya

Desembre 2019
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Xavier Guillen, nou Síndic del Soci

ACTUALITAT

La figura
del Síndic, de
nova creació fa
uns anys amb
l’aprovació d’un
nou estatut del
club, ajuda
a resoldre els
possibles
conflictes que
qualsevol
associat pugui
tenir amb el club
o amb un altre
associat

El nou Síndic, Xavier Guillen, en una imatge d’arxiu
L’Europa ha
tingut fins
a la data
un total
de tres
síndics escollits
tal com manen
els estatuts:
Javier Latorre,
Carlos Pablos
i ara ocuparà
el càrrec
Xavier Guillen

Redacció

L

’òrgan encarregat de designar el Síndic del Soci
(els darrers expresidents i el
soci més antic de l’entitat) va

decidir concedir aquest càrrec
al soci Xavier Guillen, antic
responsable de la Comissió de
Reforma dels Estatuts i president de la Junta Electoral en
els darrers comicis que no van

Recollida d’aliments
i joguines a l’estadi
El CE Europa organitza una
recollida d’aliments de llarga
durada i de joguines noves o en
bon estat de cara a les festes de
Nadal.
La recollida tindrà lloc
en diferents dies. Primer, el dissabte dia 14 durant la jornada
matinal de l’Escola de Futbol.
Posteriorment, el diumenge dia

15 abans i durant el partit Europa-Manresa de Tercera Divisió. Finalment, del dilluns 16 al
divendres 20 de desembre a les
oficines del club.
Els aliments seran entregats al Rebost de Gràcia per
a les famílies amb més necessitat de cobertura d’aliments bàsics. Es poden donar tot tipus

d’aliments que es conservin bé
durant setmanes o mesos, però
preferentment oli, llet i productes en conserva.
Les joguines seran repartides als emissaris dels Reis
d’Orient per a que siguin repartits entre els infants més necessitats de l’entorn proper de
l’Europa i de Gràcia.

haver-se de celebrar en arribar
al final només un candidat.
El seu nomenament
arriba després que l’anterior
Síndic, Carlos Pablos, presentés la seva renúncia al càrrec

en la darrera Assemblea. Pablos, que per qüestions personals passarà la meitat del proper any fora de Barcelona, va
decidir deixar-ho per evidents
motius logístics 
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XIFRES | Posem al dia totes les competicions de caràcter oficial

El ‘top 25’ històric de golejadors
A

Dibuix còmic dels anys 20 de Cros en un duel contra el Sabadell

‘TOP 25’ HISTÒRIC EN GOLS OFICIALS
#

Gols

Jugador

Lliga regular

1
2

Copa Cat. Copa Esp.

114

Cros

99

-

15

65

Sagrera

63

-

2

3

64

Valls

64

-

-

4

61

Alcázar

51

-

10

5

58
58

Rosselló
Raúl Verdú

58
51

7

-

6

56

Castillo

56

-

-

7

55

Montiagut

55

-

-

8

51

Lluís Antúnez

47

4

-

9

48

Castellanos

58

-

-

10

47
47

Diego Pérez
Soriano

46
44

1
3

-

11

45

Blasco

45

-

-

12

44

Àlex Cano*

40

4

-

13

43

Arroyo

43

-

-

14

42

Casasempere

40

2

-

15

41

Llibert Tomàs

41

-

-

16

40

Pérez Cabedo

40

-

-

17

39

Caraltó

39

-

-

18

38
38

Delmàs
Adell

34
38

4
-

-

19

36

Navarro III

36

-

-

20

35
35

Garcés
Litri

35
34

-

1

21

34
34

Mauri
Celestino

34
33

-

1

22

33
33
33
33

Ureña
García-Nieva
Escribano
Bosch

33
33
33
33

-

-

23

29
29

Capella
Armando

29
29

-

-

24

28

Edel

28

-

-

25

27
27
27

Elizondo
Cebri
Javi Sánchez

25
27
25

2

2
-

mb aquest rànquing, a
L’Escapvlat tanquem un
cicle de ‘tops’ que ha suposat
una feina de formigueta. Amb
més de 100 anys de dades recollides i, com no podia ser
d’una altra manera, el llegendari Manuel Cros encapçala
la llista de golejadors, superant la barrera de les 100
dianes. El mite posa el llistó
molt més alt per arribar a superar-lo. La segona posició
també presenta una novetat,
el davanter Sagrera, passa a
Valls gràcies als gols marcats
en Copa d’Espanya, dades no
disponibles fins ara.
Fora del podi queda
l’altre mite dels anys vint,
l’extrem Antonio Alcázar,
que amb els seus gols a la
Copa d’Espanya puja fins la
quarta posició. Darrera seu
trobem a Rosselló i a un Raúl

Verdú a qui les seves bones actuacions a la Copa Catalunya
el fan empatar al cinquè lloc.
També escala llocs el nostre
actual capità Àlex Cano. És
el defensa que ha marcat més
gols a la història escapulada.
Cal destacar l’aparició
de dos jugadors històrics que,
amb la recerca de dades, tenen
un lloc en aquesta classificació. Estem parlant d’Adell,
que va jugar a finals dels quaranta per després tornar ja
amb l’equip a Tercera Divisió
a la dècada dels cinquanta i de
García-Nieva, davanter de la
postguerra.
Finalment, els empats
en xifres fa que a la llista figurin noms més recents com
Cebri, Javi Sánchez o jugadors
de la dècada dels noranta com
Edel o Albert Martínez 

Només vuit
futbolistes
figuren al ‘top 25’
tant de partits
jugats com de
gols marcats:
Alcázar, Delmàs,
Lluís Antúnez,
Àlex Cano,
Capella, Ureña,
Raúl Verdú
i Diego Pérez

Amb totes
les dades
conegudes
en l’actualitat,
el club ha
pogut elaborar
finalment unes
llistes definitives
de dades de
partits i gols
dels seus
futbolistes
en les diferents
competicions
oficials de lliga
i copa

* taula = jugador en actiu amb xifres
actualitzades a 1 de desembre

Javi Sánchez (esquerra), màxim golejador de l’Europa en una lliga aquest segle
amb 20 dianes, celebra un gol del curs 2013/2014 amb Charly Ruiz i Àlex Cano

HISTÒRIA

Xavier Vidal
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AL NOSTRE VOLTANT

Nexe Fundació es mou pels quiets

Nexe Fundació
millora la
qualitat de vida
de persones
amb capacitats
limitades

Mitjançant els
seus recursos
tècnics, potencia
l’autonomia i
socialització

El calendari
solidari
‘Mou-te pels
quiets’ és una
bona forma
de col·laborar
amb aquesta
entitat gracienca

Nexe Fundació és una entitat
sense ànim de lucre que, des de
fa més de 35 anys, defensa que
tots els nens i nenes neixen amb
capacitats i tots tenen dret a una
vida de qualitat en igualtat d’oportunitats. L’infant que té un retard
greu del desenvolupament precisa
d’uns recursos tècnics i humans
que millorin la seva qualitat de
vida, potenciïn la seva autonomia
i afavoreixin la seva socialització.
Per això, Nexe advoca
pels drets dels nens/es i joves amb
greus discapacitats igual que la resta dels infants. Alhora, dedica la
seva experiència a formar professionals, desenvolupar projectes de
recerca i fer-se visible a la societat.
Mou-te pels quiets
Els pares i mares de Nexe Fundació van impulsar un calendari
solidari que ja té disponible la
seva edició 2020. Aquest calen-

dari dona visibilitat a les malalties
minoritàries que tenen els nostres
infants i capta fons per invertir en
els projectes que duu Nexe a terme
per a la millora de la qualitat de
vida dels infants i joves que atenen
diàriament.
Nexe edita dues versions
del calendari, una de sobretaula, que es pot adquirir amb un
donatiu de 5 euros, i una altra de
paret, que es pot adquirir amb un
donatiu de 7 euros. On es pot
aconseguir? A Nexe Fundació,
Travessera de Dalt 100, i a les
llibreries Abacus i Laie. A més,
el podràs trobar a les oficines del
Club Esportiu Europa.
Si estàs interessat/da en collaborar amb Nexe Fundació o en
algun dels seus projectes, hi pots
contactar a:
Nexe Fundació / nexefundacio.org
comunicacio@nexefundacio.org
932 846 423 / @nexefundacio 

Desembre 2019

Partits de futbol, actes del club i activitats d’altres entitats
en el període entre publicacions mensuals de L’Escapvlat

Editorial

Dinàmiques positives, futur esperançador

Desembre
De 9 de desembre a 2 de febrer
Pessebre Monumental
Fundació Festa Major Gràcia
Espai Albert Musons
Entrada gratuïta

17 de desembre
Tu Fas Food
Taller de galetes de Nadal
amb Gemma Albà
Mercat de l’Estrella
17:30 hores · Preu 3€

De 10 de desembre a 5 de gener
Exposició: ‘Viuen al carrer
perquè volen?’
Imatges i textos a càrrec
de la Fundació Arrels
C. Cívic El Coll-La Bruguera
c/ Aldea, 15

Acte permanent
Visita guiada al refugi antiaeri
de la Plaça del Diamanet
Cada diumenge
Taller d’Història de Gràcia
Preu 3€ · Cal reserva prèvia

Que el futur dels equips que no són de nivell
mundial passa per intentar treure el màxim
profit de la seva base, és una realitat des de fa
anys i poc discutida pels entesos. No obstant,
no sempre es pot mantenir a un gran nivell i
no cada any surten fornades 100% aprofitables -el futbol, com la vida, té dinàmiques-,
però que la filosofia interna de les entitats
sigui clara és essencial per a que aquestes apostes no siguin flor d’un dia sinó una intenció
en el temps.
A nivell de base i sots’23, els dos principals
equips masculins de club viuen bons moments. El Filial es manté còmode a Segona
Catalana i darrerament ofereix jugadors per a
la primera plantilla. A la màxima categoria no
cal gairebé ni parlar d’un excel·lent i sempre
molt competitiu Juvenil A, que lluita colze
amb colze amb pressupostos milionaris de
clubs que tenen els seus equips professionals
entre les dues primeres categories LFP i
també a nivell europeu.

Aquest camí d’aposta (real) per la base,
impulsada des del club a tots els nivells, està
donant el seu fruit també a Tercera Divisió.
Cada vegada més gruix de la plantilla està
format per gent de casa (pujada de la base o
retornada des d’altres clubs on hagi crescut el
seu nivell).
L’aposta no és de cara a la galeria, sinó real.
La presència dels futbolistes a Tercera no és
testimonial, sinó sobre la gespa (homes com
Jordi Cano, Sergi Pastells, Guti o Prats són indiscutibles, per citar només quatre exemples).
Amb ells i la resta de l’equip, reforçat per jugadors de qualitat contrastada a Tercera, el bloc
que dirigeix per segona temporada David
Vilajoana ha crescut. Ha millorat la seva qualitat global d’un any a l’altre, ha consolidat el
model de joc -dels més agradables als ulls de
l’espectador al grup V de la categoria-, mostra
una regularitat a la zona alta i genera il·lusió
no només pels temps presents, sinó també
pels que vindran, donat que la base de la plantilla és jove. Jove i amb futur esperançador!
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