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Pàgines centrals

MOMENT DOLÇ

A un partit d’acabar la primera
volta, l’equip és quart a la taula
i també el màxim golejador
del campionat.
Pàgines 2, 3 i 4
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IDEES CLARES | L’equip competeix amb una identitat definible i reconeixible

Un Europa que fa goig!
TEMA DE PORTADA

Àngel Garreta

Un Europa amb la
meitat dels seus
jugadors fets
a casa, disputa
les places de
promoció
d’ascens
a Segona B
i s’hi vol
mantenir fins
el final

L’estil de l’equip,
molt identificable,
enganxa l’afició
i assegura bon
futbol en tots
els seus partits,
fet que fa
connectar amb
els seguidors

L

a temporada 2019/2020
va camí de ser la de la consolidació del nou projecte del
club de la mà, a la banqueta,
de David Vilajoana. L’aposta per la gent de casa -també
al cos tècnic- va començar la
temporada passada amb bones
sensacions i, enguany, aquestes s’han reforçat i ampliat,
no només a nivell de ‘feeling’,
sinó també en presència de
gent de casa dins la plantilla
del primer equip masculí del
club.
Amb un 50% de la
gent formada a Gràcia, tant
a la gespa com a l’staff, l’Europa convenç als europeistes
i a d’altres aficions i tècnics

L’equip s’ha acostumat a celebrar triomfs a casa amb l’afició

pel seu estil de joc, la seva capacitat ofensiva -a tancament
d’aquest article té el màxim
golejador de la lliga a les seves
files, Jordi Cano, i és l’equip
amb més gols a favor del grup
V de Tercera- i la seva solidesa
en els resultats, especialment
a casa, on ha signat uns números espectaculars i, fins a la
finalització de l’any 2019, no
ha perdut cap partit.
L’inici de temporada va ser irregular, amb cinc
jornades necessàries per trobar-se amb la victòria malgrat
haver merescut molt més en
alguns partits. De cop i volta,
un 4-0 contra el Cerdanyola
va fer el ‘clic’ dins la plantilla
i, des de llavors i amb algunes
excepcions de punts perduts

en temps afegit, tot ha anat
com un rellotge. L’Europa ha
millorat en solidesa defensiva
i, especialment comparat amb
la temporada passada, en l’aspecte ofensiu. En el record de
tots estan les golejades contra
el citat Cerdanyola, el Santfeliuenc, el Castelldefels o el ja
històric 0-7 a l’Energia contra
el Sants.
La plantilla voldrà
seguir mantenint aquesta
velocitat de creuer el 2020
per intentar disputar, quatre
temporades després, un nou
play-off d’ascens a Segona B.
De moment, un dels factors
més importants del futbol,
connectar amb l’afició i fer-se
identificable en el joc, ja s’ha
aconseguit 

MINUTS PER A TOTS
ELS DE LA CASA
L’aposta de l’actual Europa
pels jugadors fets a Gràcia,
sota els seus colors o bé ascendits les darreres temporades
dels equips filial o juvenil, no
només és una xifra.
Enguany tots els jugadors fets al Nou Sardenya han
tingut minuts de protagonisme: Sergi Pastells, Jordi Cano,
Varona, Joel Jorquera, Miki
Puerto, Guti, Josa, Albert
Martí, Guillen, Prats i Sergi
Monsó. El cas de Jordi Cano,
màxim golejador del grup V
de Tercera, és el més destacat,
amb 13 gols en 16 partits.
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LES XIFRES PER A L’OPTIMISME

GENER I FEBRER DECIDIRAN
El calendari que li ha tocat a
l’Europa aquesta temporada és
dur en l’inici i el final de totes
dues voltes. Quan la lliga va
començar, l’equip va pagar una
dura arrencada on li va costar sumar la primera victòria.
Ara, aquest gruix d’equips, en
ordre invers de local i visitant,
es creuaran pel camí dels escapulats els dos primers mesos de
l’any. Un tram de calendari que
pot decidir les aspiracions reals
dels graciencs.
Abans de res, caldrà
culminar la primera volta ni
més ni menys que amb un
Europa-Sant Andreu a Gràcia
i amb la visita dels escapulats

Invictes a casa
L’equip gracienc ha concedit només
3 empats al seu estadi en aquesta lliga
2019/2020 on encara no ha perdut al
Nou Sardenya.
Equip més golejador
L’Europa és l’equip de la lliga que més
dianes ha transformat, un total de 39.
‘Pitxitxi’ de la lliga
Jordi Cano és el màxim golejador del
campionat amb 13 dianes en 16 partits.
Tercer equip menys golejat
Només els dos primers, el Terrassa (13)
i el Granollers (14), han encaixat menys
dianes en contra que l’Europa (15).

al camp del Banyoles el 12 de
gener, rival amb qui també acabarà la lliga a Gràcia.
Així, el 19 de gener
començarà la segona volta amb
un sempre exigent EuropaVilafranca. Una setmana més
tard tocarà visitar l’actual líder,
el Terrassa, a l’Olímpic egarenc. Pel Nou Sardenya passarà, acte seguit, el Granollers,
qui ara mateix és el sorprenent
segon classificat del grup V de
Tercera Divisió.
El botí de punts que
pugui aconseguir l’Europa en
aquelles dates determinarà, i
molt, el futur de l’equip en la
resta del calendari.

Millor ‘average’ general del grup V
L’Europa és el club que manté millor
diferència de gols a favor (+24)
A cinc punts del líder
El conjunt escapulat es manté a cinc
punts de distància del Terrassa, amb qui
encara ha de decidir el gol average particular (ara empatat).

El Vilafranca, primer rival de la segona volta

Menús per a grups
www.hotelbarcelona1882.com

Informa’t
Daniel · 93 347 84 86 · comercial@hotel1882.com
· Còrsega 482, 08025 Barcelona ·
Hotel Sostenible i Socialment Responsable
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CANVI DE COLORS | Molts jugadors han vestit d’escapulats i quadribarrats en la seva carrera

Un derbi, dues samarretes
Agustí Tenllado

PRIMER EQUIP

La forta rivalitat entre els dos conjunts és molt
moderna, lligada a l’era d’internet. Abans,
els rivals principals de l’Europa eren el
Martinenc -per proximitat- i el Sants.
Els derbis contra el Sant Andreu eren uns
derbis més, com contra Júpiter o Horta.
El segle XXI ha posat de moda aquest duel.

E

n l’anterior número de
L’Escapvlat parlàvem sobre el fet constant que, al llarg

de la història, alguns futbolistes hagin vestit les samarretes
dels dos equips més rivals del
pla de Barcelona al futbol català no professional: l’escapulada i la quadribarrada. Uns
fent el camí per via directa, és
a dir, una temporada a Gràcia
i la següent a Sant Andreu o
bé fent el camí invers. D’altres, després d’haver passat
per altres clubs.
De l’actual primera
plantilla escapulada en Marc
Priego i en Miki Puerto han
vestit ambdues samarretes,
mentre que en els andreuencs
ho han fet David Aragón, Oumar Bah, Josu Rodríguez i Elhadji Baldeh, tot i que ni Miki
Puerto, amb el Sant Andreu,
ni David Aragón, amb l’Europa, ho han fet en els primers
equips quan militaven al conjunt rival, sinó a la base.

En les darreres tres dècades
de més rivalitat entre els dos
clubs (especialment les dues
últimes) fins a 55 jugadors
han lluït les dues elàstiques.
Al quadre adjunt es mostra la
relació completa amb detall
de jugadors, número de temporades, partits jugats i gols
marcats. De ben segur, que hi
haurà casos que sorprendran
als lectors. Anteriorment al
principi de la dècada dels 90,
un total de 31 jugadors més
també van vestir totes dues
samarretes, aquests són: Àlex
Tarré, Aroca, Barceló, Blanquito, Calderó, Carbonell,
Codina, Curta, Díaz, Font,
Galeote, Javier, Lago, Marín, Mario, Mariscal, Tintín
Márquez, Martín, Mendoza,
Antoni Moya, Ramon Moya,
Peralta, Pi, Rincón, Sagrera,
Vadillo, Vázquez i Viñas 

Óscar Muñoz -esquerra- i Oumar Bah, a la foto en el darrer
Europa-Sant Andreu, exemple de canvi de samarretes
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MAITE F. CASTELLANO
Periodista

Sensacions de fer-la molt grossa
No recordo el dia ni el partit exactes en
què el meu pare em va arrossegar cap al
vell Sardenya. Seria al voltant del 1970. Ha
passat ja, doncs, mig segle. Vèiem els partits
asseguts a la grada lateral enfront de tribuna, prop del córner i el túnel de vestidors.
Recordo els Rovira, Balmas, Túnez, Litri,
Rivera, Hernández, etc. Cinc anys després,
amb l’equip a Preferent, vam aconseguir ‘repescar’ el meu avi i ens vam fer socis. El meu
avi i el meu pare ja ho havien sigut molts
anys abans. Tots dos van veure jugar al mític Antoni Ramallets i van viure l’ascens a
Segona Divisió i les posteriors temporades
a la categoria d’argent.
Glorioses èpoques aquelles en què
l’Europa va proclamar-se campió de Tercera

com a campió. Un 5 de juny de 1977, coincidint amb l’aniversari del club, el camp
es vestia de gala, en l’última jornada, per a
celebrar el títol. Era aquell un equip excepcional, dirigit pel mestre Montfort i amb
una alineació que tots sabíem de memòria:
Rovira, Rodri, Valero, Morgades, Balseras,
Javi, Marimón, Fàbrega, Montiagut, Sagrera i Suescum.
Des de llavors, 42 anys després, el
soci no ha vist un Europa campió de lliga
regular. Hem viscut decepcions de descensos, però també hem vist bon futbol amb
els equips dirigits entre altres per MartínezBonachera, Moratalla, Moscoso, Dólera i
Poch, però cap ha repetit títol i ha tancat la
lliga com a campió.

“Podríem fer play-off i pujar, però si una fita
queda als llibres d’història és el títol. Tinc la
sensació que aquest any la podem fer molt grossa”
Divisió durant 2 temporades consecutives.
Era l’Europa dels Salud, Duró, Boada, Pedrín, Tomás i un reguitzell de jugadors que
avui valdrien milions.
Ben aviat, en els meus primers
anys veient futbol, vaig viure l’amargor d’un
descens a Regional, el 1974. El club, enfonsat per una nefasta gestió i per les retallades, físiques, de l’espai per la construcció
del Cinturó de Ronda, va poder sobreviure
gràcies al lideratge de Bernardino Balagué
amb l’acompanyament dels Llauradó, Bartolí, Grases, Vergés i altres bons europeistes
del moment.
Com el futbol acostuma a ser una
moneda de dues cares, l’Europa va tornar a
reeixir i, tres anys després, tornava a Tercera Divisió en un any en què ascendien 15
equips dels 20 de la categoria per la creació
de la Segona Divisió B. Era, per tant, relativament fàcil fer-ho, però l’Europa ho va fer

Podríem fer play-off i pujar, però
si una fita queda als llibres d’història és el
títol. Hem fet una molt bona primera volta i l’afició ha vibrat amb el joc ofert. No cal
pecar d’optimista, que després els somnis
s’esguerren, però tinc una sensació i crec no ser
l’únic: aquest any la podem fer molt grossa.

L’època daurada de l’Europa
a Gràcia Televisió
Puc dir que vaig viure en primera persona, des d’un mitjà local,
una de les èpoques més daurades
de l’Europa. Va ser a mitjans i finals de la dècada dels 90, quan
Gràcia Televisió era només un
petit estudi modest situat al carrer Torrent de l’Olla, depenent
de Barcelona TV però amb uns
recursos ridículs i on els mateixos
col·laboradors havíem de pagar
una quota per poder-hi treballar.
Surrealista. Vaig aterrar allà quan
estudiava 1r de Periodisme i vaig
optar per la secció d’esports i al
cap de poc vaig començar a cobrir l’Europa. Primer, partits a
casa amb la càmera, el micròfon
i la llibreta. Després van venir el
play-off d’ascens i les dues Copes
Catalunya. Una època vibrant!
De seguida vaig veure
que els ‘supporters’ de l’Europa
eren especials. Els partits a casa
tenien aquella olor a emoció i a
autèntica devoció per part dels
socis. Des dels de tota la vida asseguts a tribuna fins a les penyes,
animant des dels gols, tothom es
deixava la veu animant als escapulats. També vaig comprovar que
en el seu llenguatge no cabia la
paraula derrota. Tot el que no fos
sortir amb els tres punts del Nou
Sardenya era un fracàs.
En aquella època daurada per l’Europa i que em va tocar
viure a Gràcia Televisió, va haverhi un moment de desil·lusió i un
parell d’eufòria. Que l’equip es
quedés només a un punt de l’ascens
a Segona B (plaça que va aconseguir l’Ontinyent) va ser trist.

Recordo els viatges que vam fer
amb l’equip per cobrir els dos partits a Ontinyent i Jumilla (el pressupost limitat no ens va permetre
viatjar a les Illes) i com d’il·lusionat
estava tot el club. Altrament, les
dues Copes Catalunya aconseguides derrotant a la final al tot
poderós Futbol Club Barcelona van ser un somni fet realitat.
Qui podia imaginar-se que un
club modest podria vèncer tot
un conjunt de Primera Divisió?
I dos cops! Per aquells partits, el
Barça treia la seva banqueta i tot
i que eren moments complicats
pels blaugranes, recordo encara
les paraules d’alguns jugadors de
l’Europa: “Mare meva, com han
jugat de bé!”. I així va ser, però no
només van jugar bé els blaugranes. I jo era allà! Em vaig sentir
molt honorada d’haver-ho viscut
en primera persona.
Gràcia Televisió va tenir
un projecte ‘fill’ que va ser Gràcia
6, una revista que, també amb
mitjans limitats, va continuar seguint l’actualitat de l’Europa en
format escrit i sobre paper. No
va ser una època tan brillant com
l’anterior, però també vam ser-hi
allà, al peu del canó. Tant la tele
com la revista, juntament amb
els nostres companys de l’època
a Ràdio Gràcia (on també vaig
col·laborar durant diversos anys)
vam aprendre molt de la Tercera
Divisió, no només com a escola
de periodisme sinó també sobre
tot allò que envolta al futbol modest i com els petits somnis també
són importants.

OPINIÓ

AGUSTÍ TENLLADO
Codirector de L’Escapvlat
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PRIMERA VOLTA | La majoria dels equips es troben a pocs dies de tancar la meitat de la seva lliga

Així evoluciona la temporada
dels equips federats
FUTBOL FORMATIU

Redacció

E

Un onze del Juvenil B de l’Europa aquesta temporada

ns trobem a pocs dies de
tancar la primera volta
del campionat en totes les lligues federades on l’Europa té
equips formatius en competició. A diferents nivells d’edat
i categoria, d’etapes i divisions, tots els equips lluiten per
fer una bona temporada, sigui
l’objectiu la lliga, ascendir o
mantenir-se.
Hi ha equips que tenen els seus objectius ben encarrilats, altres que ja saben
que, si no baixen el ritme,
no patiran per militar un any
més dins la mateixa categoria.
També hi ha escapulats patint per no entrar en zona de
descens i alguns que busquen
sortir-ne com sigui.

UN CAMPIÓ DE LA COPA CATALUNYA A LA BANQUETA
L’entrenador és sempre un referent pels seus jugadors. No obstant, no sempre un futbolista pot
pressumir que el seu tècnic és un
campió de la Copa Catalunya
que ha estat capaç de derrotar el
primer equip del FC Barcelona
en una final on el conjunt blaugrana va disputar l’encontre amb
7 jugadors que van ser mundialistes al campionat internacio-

nal de França’98. Aquest és el
cas d’Isi Vila, tècnic del Cadet
B de l’Europa aquesta temporada. L’exjugador escapulat, de 42
anys, va jugar tres temporades
al club gracienc: 1997/1998,
1998/1999 i 2005/2006. En total va disputar 81 partits de lliga
i play-off i va transformar 6 gols
amb la samarreta escapulada en
aquestes competicions.

A la foto de l’esquerra, Isi (a baix, segon per l’esquerra) a la final de la Copa Catalunya 1998.
A la dreta, l’exjugador en l’actualitat com a tècnic del Cadet B europeista.
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LA SITUACIÓ DE LA BASE MASCULINA I FEMENINA, EQUIP PER EQUIP

El Cadet A haurà de lluitar molt per assolir la permanència.

Si considerem el tracte informatiu de ‘top 4’ que tenen el Primer
Equip masculí, el Femení A, el
Filial i el Juvenil A, analitzarem
la base escapulada en aquest article partint del Juvenil B i fins
arribar al Femení 7. Al quadre de
la dreta d’aquest text es pot veure
la situació personalitzada, equip
per equip, de cada conjunt escapulat dins la seva lliga.
El Juvenil B es troba
segon classificat a Preferent, a
vuit punts del primer. Els darrers
4 empats de l’equip dirigit per
Jordi Puig han condicionat un
xic aquesta distància. El Juvenil
C, per la seva banda, té la ‘tradició’ de patir sempre en aquesta
mateixa categoria -però diferent
grup-. Ara mateix està situat 2
punts per sobre del descens.
Si baixem a categoria cadet, el màxim exponent del club,
l’equip ‘A’, juga aquesta temporada a la màxima categoria del futbol català i, ara mateix, es troba

en zona de descens, amb la permanència a 3 punts de distància.
No és l’únic equip en situació delicada, també lluiten per aquest
objectiu l’Aleví A, el Benjamí C
i el Benjamí E.
Per contra i en l’aspecte
positiu, dos equips són líders de
la seva lliga: Aleví B i Prebenjamí C. També altres equips, propers al primer classificat dels seus
respectius campionats, lluiten
pel títol de lliga, com és el cas
del Juvenil D, Cadet B, Cadet
C, Cadet D, Infantil A, Infantil
C, Infantil D, Aleví C, Aleví G,
Benjamí A, Prebenjamí B, Femení C i Femení 7.
Cap dels equips, però,
oblida que el principal objectiu
comú de tots ells és la formació
esportiva, l’aprenentatge futbolístic, el creixement personal i
col·lectiu, avançar en els valors
de l’esport i defensar l’escapulari
amb honor i valors en tots els
camps de Catalunya 

Molts partits de base acaben amb aquesta imatge al vestidor
quan s’aconsegueix un triomf, com a la foto ho fa el Juvenil C.

Juvenil B
Segon classificat a Preferent: es troba a 8 punts del líder
Juvenil C
Vuitè classificat a Preferent: es troba 2 punts per sobre el descens
Juvenil D
Amb un partit menys, es troba a 3 punts del líder a Segona Divisió
Cadet A
Es troba 3 punts per sota per intentar sortir de la zona de descens de la màxima categoria
Cadet B
Segon, a 1 punt del primer a Primera Divisió
Cadet C
Dins la Primera Divisió es troba 6 punts per sota del primer classificat
Cadet D
Quart, a dos punts del líder a Segona Divisió
Infantil A
A 5 punts del líder de la taula a la categoria de Preferent
Infantil B
DOS EQUIPS
Sisè classificat de la lliga a Primera Divisió
SÓN LÍDERS
Infantil C
DE LA LLIGA:
L’equip escapulat és tercer, a 6 punts del líder a Primera Divisió
ALEVÍ B I
Infantil D
PREBENJAMÍ C
Segon, a dos punts del líder a Segona Divisió
Aleví A
En descens a la màxima categoria. La salvació es troba ara a cinc punts de distància
Aleví B
Líder de la lliga a Segona Divisió, dos punts per sobre del segon classificat
Aleví C
Quart classificat a Segona Divisió, a 3 punts del líder
Aleví D
Quart classificat a Segona Divisió, a 9 punts del líder
Aleví E
Ocupa la posició número onze de la lliga amb 15 punts
Aleví F
Desè classificat de Segona Divisió amb 15 punts a mitja taula
Aleví G
Segon classificat a Tercera Divisió, a 1 punt del primer de la taula
Benjamí A
Segon de la taula a Primera Divisió, a 5 punts del primer
Benjamí B
Quarta posició de la taula a Primera Divisió, a cinc punts del segon
Benjamí C
Ocupa la posició número catorze de Primera Divisió a 6 punts de la salvació
Benjamí D
Tercer classificat de Segona Divisió a 5 punts del segon de la taula
Benjamí E
Ocupa el lloc setze de la taula a Segona Divisio. Te la salvació a 8 punts
Prebenjamí A
A mitja taula de la categoria amb 12 punts
Prebenjamí B
Segon classificat, a 3 punts del líder
CADET A,
Prebenjamí C
ALEVÍ A I ELS
Líder de la lliga per un punt de distància amb el segon
BENJAMINS C I E
Femení B
LLUITEN PER NO
Novè classificat de Preferent amb 13 punts
BAIXAR
Femení C
Cinquè classificat de Segona Divisió, a 2 punts del líder
Femení 7
Tercer classificat de Segona Divisió, a 5 punts del líder
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QUATRE ANYS AL CLUB | La jugadora de banda aporta polivalència

Zaira: “Em trobo en el meu millor
moment des que vaig arribar”
Àngel Garreta

L’ENTREVISTA

Z

Amb el juvenil
del Cerdanyola,
Zaira va jugar
a la màxima
categoria i va
saltar al primer
equip. Des d’allà,
a Nacional, va
acabar fitxant
per l’Europa

L’Europa ha anat
de menys a més
dins la categoria
i ara ocupa la
zona alta de
la classificació.
L’equip espera
mantenir el nivell
fins final de curs

LES XIFRES
Zaira està realitzant una
bona temporada 2019/2020
amb l’Europa. A tancament
d’aquest periòdic, de les 13
jornades disputades n’ha pres
part en 11 i en 9 d’elles com a
titular. Acumula 620 minuts
de joc, ha vist dues cartulines
grogues i ha transformat un
gol, la jornada 11 contra St.
Pere Pescador.

aira Abenza Jiménez, nascuda el 9 de setembre del
1995 a Sabadell, va començar a
jugar a futbol als 4 anys d’edat.
La passió li ve de família, donat que el seu pare i el seu germà gran han jugat sempre a
futbol.
Els seus inicis es marquen al carrer i al pati de l’escola, com els de molts infants.
Després al seu barri, a La
Planada, va iniciar la seva
trajectòria de base fins
que es va incorporar al
Sant Quirze. A Nacional va vestir la samarreta del Cerdanyola fins que una
trucada de l’Europa
la va fer aterrar a
Gràcia.
Com va ser la teva
arribada al club
gracienc?
Em va trucar el tècnic que hi havia llavors, l’Àlvaro, que
buscava una extrem
i carrilera i em va
comentar que s’havien fitxat en mi.

Quin balanç fas d’aquests
quatre anys d’escapulada?
Crec que he anat de menys a
més en aquests anys. Puc dir
que em trobo en el millor moment des que vaig arribar i estic molt contenta.

L’equip ha tingut alts i baixos i les categories han patit
modificacions darrerament.
Com ho has viscut ?
El futbol femení cada vegada
creix més. Miro enrere i s’han
fet salts de gegant. L’Europa
és un club que aposta pel futbol femení i s’ha de seguir
en aquest camí. No cal
llançar res del que s’ha
aconseguit
fins
ara, sinó aplanar
el camí per a les

que vinguin després de nosaltres. Crear la Primera B és positiu pel futbol femení i la seva
professionalització.
Què en penses de la vaga del
futbol femení d’elit ?
Era necessària i positiva. És
trist veure com hem de fer una
aturada un cap de setmana i no
jugar. Al futbol masculí no he
vist mai una vaga en la meva
vida per reivindicar els seus
drets, cosa que demostra que
es va respondre bé a la situació.
Ara s’aprovarà un conveni collectiu i és un pas endavant.
Creus que l’Europa mantindrà
l’actual nivell fins al final?
És veritat que no vam començar de la millor manera, però
l’equip s’ha refet. Ens trobem
en dinàmica positiva i hem trobat el nostre camí. Esperem seguir així molts mesos.
Futbolísticament, qui és la
companya de vestidor amb
qui has gaudit més veient-la
jugar?
M’agrada molt com juga l’Andrea Porta. És molt completa.
Ofensivament i defensivament
treballa molt dur. També és espectacular Carla Moyano. Totes dues m’aporten molt
futbolísticament
al
camp i també fora
del terreny de joc.
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Les jugadores de la base van demanant pas...
Sí, i tant, i és important! Nosaltres hem d’intentar deixar-ho tot
fàcil per a que les de baix tinguin
les oportunitats que hem tingut
nosaltres. L’Europa dona moltes oportunitats a les jugadores
de base i algunes ja formen part
de la primera plantilla les darreres temporades. Tot el que sigui
donar opcions a les jugadores
de casa és positiu. Sobre aquesta
base i fonaments és com els clubs
es consoliden i es fan grans, no
només assolint categories en els
primers equips, sinó també en la
pròpia base, en millors divisions i
de forma més consolidades. Hem
de fer que tothom vulgui venir a
l’Europa a jugar i el club ja està fa
temps en aquest camí.

a la vida. Em va marcar molt, perquè costa molt guanyar allà i ho
vam fer als darrers minuts. És un
dia que vam marxar totes a casa
molt orgulloses de donar una sorpresa com aquesta.

Com et definiries a tu mateixa
com a jugadora?
Sóc competitiva i ambiciosa.
També em considero polivament
i ràpida, força àgil amb la pilota
als peus.

Com veus el Femení A de
l’Europa si l’iimagines a cinc
temporades vista?
Sempre penso en positiu quan
miro cap al futur. Per quin motiu
no somiar amb la Primera B? Cal
ser optimista. De fet, l’Europa ja
ocupava plaça de categoria de plata abans de la reforma. No seria
gens boig pensar que hi podrà tornar algun dia 

Quin és el teu millor record amb
l’escapulari?
La temporada que vam guanyar el
Barça al seu camp. No ho oblidaré

I en negatiu?
Això costa més de dir. Cal pensar
molt, perquè no hi ha tants episodis tristos, per sort... Potser el partit del Pallejà d’aquesta mateixa
temporada. Vam perdre el partit
al minut 90 perquè l’altre equip
no va ser gens esportiu. Nosaltres
vam llançar la pilota fora i elles
van tornar la pilota i l’havien de
deixar arribar a la nostra portera
sense pressionar. La seva davantera no ho va entendre així i va lluitar la pilota i va fer gol. És el pitjor
regust que he tingut jugant aquí.

Zaira executa un regat en un partit al Nou Sardenya

UN EQUIP QUE CONNECTA
AMB L’AFICIÓ MÉS ANIMADA
Falten pocs minuts per a dos
quarts de tres de la tarda del dia
1 de desembre. Les jugadores del
Femení A es preparen per sortir
al terreny de joc per disputar el
seu partit de lliga contra el Mallorca Toppfotball. Les escapulades busquen un triomf, que es
preveu còmode, per sumar tres
victòries seguides al campionat.
Quan les jugadores salten al camp, el grup d’animació
Eskapulats desplega una gran
tela al gol d’animació de l’estadi
Nou Sardenya on es veu una
celebració d’un gol del Femení
A europeista envoltada de llorers i amb la inscripció ‘orgull
històric’ envoltant l’escut del
club. És la primera composició
d’aquest tipus que es realitza per
a un partit de futbol femení de
l’Europa i això va causar la sorpresa de tot l’equip, també de
l’extrem Zaira: “ens vam quedar
impactades en veure-ho. No ens
ho podíem imaginar. Després
vam sentir molt endins els càntics que ens van dirigir en aquell

partit a totes nosaltres. La veritat és que se’m va posar la pell de
gallina”. L’experiència va quedar
arrodonida al marcador: 6-0
contra l’equip balear i tres punts
més a la butxaca gracienca.
La futbolista afirma
que tot l’equip està “molt agraït
que cada setmana que juguem a
casa hi hagi més gent veient el
partit. És bo pel futbol femení
que el públic s’animi a veure els
partits i ens doni suport. Ja fa setmanes que hi ha més gent que
altres temporades i també joves
animant al gol. Aquest és el que
camí que necessita el futbol femení per fer-se el seu lloc”.
La grada europeista
més animada, la que sempre
ocupa el gol que dona al carrer
Pau Alsina, es caracteritza entre
altres aspectes pel seu tarannà
feminista. La de l’Europa és de
les aficions més destacades de la
categoria i no només de la categoria de bronze, sinó superior
també en nombre i soroll a a la
de molts equips de plata 
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FEMENÍ, FILIAL i EUROPA-ACIDH

REMUNTADA | Les gracienques han anat de menys a més al campionat

Mantenir-se a dalt per a donar
més consistència al projecte
À. G.

E

Golejada 6-0 en el darrer partit a casa

ls darrers resultats del
Femení A europeista a la
lliga de Primera Nacional han
projectat l’equip cap a la zona
alta de la lliga. Les escapulades, que van derrotar 1-2 el
Levante Las Planas en el darrer partit del 2019, afrontaran
a partir de mitjans de gener
l’inici de la segona volta.
Aquesta represa del
calendari farà que les gracienques visitin el camp del líder, l’Espanyol B (situat 12
punts per sobre i que només
ha cedit un empat en tota la
lliga). El record de la primera
volta -un 0-7 a casa- es busca-

JORNADA DE TECNIFICACIÓ
PER A LA BASE FEMENINA
El passat 17 de desembre, abans
d’acabar els entrenaments de la
base federada del club, els tres
equips formatius femenins: Femení B, Femení C i el Femení 7
van prendre part d’una jornada
conjunta de tecnificació que va
tenir lloc a les instal·lacions del
Camp de l’Àliga.
Els tres equips van treballar en específic diferents aspectes del joc i aquests aspectes

es van separar segons demarcacions sobre el rectangle de joc.
La idea de la coordinació femenina de l’entitat és
anar consolidant aquest tipus
de jornades que ajuden a treballar conceptes de manera
transversal entre tots els equips
formatius i, de pas, ajuda a la
coneixença entre jugadores on,
algunes, estaran cridades a rribar a la primera plantilla.

Foto de família de la jornada de tecnificació

rà que no torni a planar per
sobre l’equip escapulat. Sant
Gabriel i Son Sardina són els
dos equips més que l’Europa
té per sobre, a +7 i +1 punt
de distància respectivament.
Cal veure què passarà amb el filial blanc-i-blau si
el primer equip espanyolista
baixa de categoria i, per tant,
no poden coincidir ‘A’ i ‘B’ a
la mateixa divisió. Jugarà la
promoció el segon? Cas de ser
així, els 7 punts de distància
amb el Sant Gabriel són encara disputables per l’Europa.
El que queda clar és
que l’equip ha trobat el seu
estil i rumb i està aixecant les
parets mestres del projecte 
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Europa B: una temporada estable
À. G.

E

l primer projecte de Carles Moya des de l’estiu
(el tècnic va arribar a mitja
temporada passada per salvar el Filial del descens) està
resultant igual de positiu per
a l’Europa B, que actualment

es troba situat en una acomodada cinquena posició, a cinc
punts de la plaça de promoció
d’ascens a Primera Catalana.
El descens, el gran fantasma
del Nadal del 2018, està ja 11
punts per sota.
Quant a resultats,
l’equip fa 7 jornades que no

perd un partit, acumulant una
ratxa de 5 victòries i 2 empats,
és a dir, 17 dels darrers 21
punts en joc.
La plantilla gracienca
buscarà quant abans certificar
la permanència un any més i,
en funció de les matemàtiques,
veure si pot aspirar a més 

L’EUROPA-ACIH, PRESENT
AL TORNEIG MEMORIAL
MARTÍNEZ DE FOIX
El passat 28 de desembre es va
celebrar la IIIa edició del torneig de futbol 7 unificat Memorial Martínez de Foix a l’estadi
Narcís Sala del Sant Andreu.
El sorteig va dividir les
semifinals en dos grans derbis:
SO Espanyol contra Penya Special Barça i l’Europa-ACIDH
contra el Sant Andreu TEB. Els
escapulats van perdre 2-4 amb
els quadribarrats en un duel
igualat que va poder guanyar
qualsevol dels dos conjunts.
La fase final va enfrontar els amfitrions amb
l’Espanyol, partit que van guanyar els de casa per 6-4 amb dos

A dalt, l’equip Europa-ACIDH. A sota, rebent la medalla del torneig

gols del Sant Andreu TEB als
darrers minuts, proclamant-se
així guanyador d’aquesta edició. Per la seva banda, l’EuropaACIDH es va disputar el bronze
amb PS Barça amb un resultat
de 4-5 favorable als blaugranes,
també en un partit molt igualat
i de molta emoció.
Finalment, la mare i
germà de Martínez de Foix van
fer l’entrega de medalles amb
molt orgull de veure com, en
el dia dels innocents, cap dels
equips es va prendre el torneig a
broma i va competir al màxim.
Va ser un gran dia de germanor i
futbol! 

Una imatge del derbi
Europa-Sant Andreu
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RETROBAMENT | L’Europa torna a forjar una antiga aliança

Barna Wagen Volkswagen
torna a unir-se a l’escapulari

ACTUALITAT

Redacció

Barna Wagen
ja havia
col·laborat
molt estretament
amb el club
durant la
primera dècada
dels 2000
i ara torna
a establir un
vincle de
col·laboració
amb l’entitat

Els socis de
l’Europa
podran
beneficiar-se
d’ofertes,
promocions
i descomptes
de Barna Wagen
Volkswagen.
El Nou Sardenya
acollirà diverses
exposicions de
vehicles i
actes de
promoció

L

’Europa i Barna Wagen
Volkswagen han juntat de
nou els seus camins, tal com ja
van col·laborar molt estretament ara fa més d’una dècada
enrere.
L’empresa referent en
automòbils es converteix en
nova patrocinadora del club
gracienc després de l’acord
signat a les seves instal·lacions
situades a la Vall d’Hebrón.
D’aquesta manera l’Europa
recupera un vell conegut i
amic que ja va prestar serveis
i logística a l’entitat escapulada durant els primers anys del
segle, amb una màxima eficiència i suport.
Amb el nou acord,
Barna Wagen, concessionari
Volkswagen a la Vall d’Hebrón, torna a vincular-se amb
els colors del club i amb el

Foto del dia de la signatura del conveni entre entitats

Nou Sardenya, estadi on periòdicament realitzarà accions i
presentacions dels seus serveis
i vehicles, oferint promocions
per a socis i famílies del CE
Europa que de ben segur se-

CAIXA D’ENGINYERS ENTREGA UNA SAMARRETA SIGNADA
El guanyador del concurs organitzat durant la passada presentació de l’Escola de Futbol i el
Futbol Formatiu ja ha recollit
el seu premi.
L’oficina de Caixa
d’Enginyers del carrer Camèlies, tot just davant el Nou
Sardenya, va acollir l’entrega de
la samarreta europeista signada

per tota la plantilla de jugadors
del Juvenil B. El guanyador del
concurs, Francesc Tresens, va
recollir l’obsequi de mans del
sotsdirector de l’oficina del carrer Camèlies, Xavier Saez.
Tresens es va endur
una samarreta signada per tot
l’equip que ell volia, el del Juvenil B, on juga el seu fill.

ran tota una oportunitat pels
interessats. A l’acte de signatura a la seu de Barna Wagen
Volkswagen, el president del
CE Europa, Víctor Martínez,
va estar acompanyat del cap

de vendes de Barna Wagen,
Octavi Porrera ,el cap de postvenda, Alberto López, i els assessors de postvenda i vendes
Gerard Antón i Xesco Ballestero 

ACABA LA PRIMERA VOLTA VIRTUAL
L’Europa eSports està disputant actualment la seva tercera
temporada digital, segona consecutiva a Quarta Divisió, després d’aconseguir l’ascens el seu
primer any.
L’actual és la temporada més irregular de totes, aconseguint cinc victòries, quatre
derrotes i quatre empats fins a la

data. Resten 39 punts per competir i l’equip escapulat es troba
a 6 punts del play-off d’ascens,
objectiu marcat a l’inici.
Durant la pausa de Nadal l’equip ha reforçat la plantilla amb dos defenses centrals i
un mig centre defensiu per tal
d’intentar encaixar menys gols
en el tram final de lliga.
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RENOM | Jugadors en el tram final de la seva popular carrera van passar per l’Europa

Veterans en camí de retirada
Xavier Vidal

A

Alguns veterans
com l’històric
Càndid Mauricio
van dedicar la
seva vida
als colors
escapulats i van
fins i tot arribar
a jugar partits
oficials tenint
ja 40 anys

Marcaida va ser una incorporació decisiva per pujar a Segona

porades defensant la porteria
escapulada, així com el central
Antonio González, que després de jugar amb el Zaragoza
i l’Elche, va rendir a un alt nivell a la categoria de plata.
Peralta, exjugador de l’Espanyol, va demostrar la seva
qualitat jugant indistintament de davanter centre i de
defensa central les temporades 1952/53 i 1953/54. Els
davanters Antoni Cruellas (va
ser màxim golejador de Tercera) i l’inoblidable Aguirre van
demostrar el seu gran olfacte
golejador. Un dels millors veterans que han passat per Sardenya i que els socis van idolatrar en poc temps va ser el
davanter basc Félix Marcaida,
que amb 11 gols en 11 partits

ens va donar el prestigiós ascens a Segona Divisió.
No obstant, un dels
casos més atípics és el de Francesc Calvet, defensa del Barça
durant moltíssims anys. La
temporada 1956/57, quan ja
estava retirat, es va oferir de
manera desinteressada a l’Europa per tal d’ajudar al club
després de la greu lesió que
havia patit el nostre defensa
Juárez a la segona jornada de
lliga. Calvet, amb 37 anys, va
completar una excel·lent temporada.
D’altres veterans, i
per diferents motius, no van
rendir com s’esperava. Així
podem anomenar el gran exdavanter barcelonista Eulogio Martínez, jugador de talla

mundial que va estar pocs partits amb l’Europ, donat que
estava fora de forma i tenia
força problemes personals.
L’argentí Fernando Salgado,
que havia jugat amb l’UD Las
Palmas, va enlluernar a tots
els europeístes en un amistós contra el Real Madrid en
el partit de Festa Major del
1964, però en cap partit més
va tornar a fer allò que tothom
havia vist aquell 16 d’agost i el
seu rendiment va ser molt baix
durant la resta de la temporada. Finalment, anomenem a
Curro, que només va disputar
un partit oficial i que segons
es comentava, en els entrenaments estava més pendent de
prendre el sol que no pas de
fer els seus exercicis 

L’exblaugrana
Francesc Calvet
es va retirar i,
amb 37 anys,
es va oferir
a l’Europa
per completar
la temporada
1956/1957
donat que al
conjunt
gracienc s’havia
lesionat el
defensa Juárez.
Va realitzar
un gran any

Francesc Calvet

HISTÒRIA

l llarg de la història han
passat per l’Europa un
bon reguitzell de jugadors
que, ja a la recta final de les
seves carreres esportives i després de jugar al més alt nivell,
van defensar la samarreta escapulada; són els anomenats
jugadors veterans. Com passa
en aquests casos, n’hi ha que
van deixar grans i bons records i altres que el seu nivell
va deixar molt que desitjar.
Tot seguit repassarem
alguns: El primer a qui ens
referirem no és altre que Càndid Mauricio. El llegendari
migcampista dels anys 20, que
després de la desfeta del 1931
va liderar des de la banqueta la
recuperació, va arribar a disputar diversos partits oficials
durant la Guerra Civil degut a
les difícils circumstàncies que
es vivien. Fins i tot la temporada 1939/40 i gairebé amb
40 anys, va arribar a vestir-se
de curt en un partit oficial
contra l’Horta.
Ja a la década dels 50
trobem al gran Josep Duró,
que després de jugar al Ceuta, Múrcia, Condal, Oviedo i
Racing de Santander va fitxar
per l’Europa quan l’equip estava a Tercera Divisió. Durò
va oferir un excel·lent rendiment aconseguint l’ascens a
Segona Divisió i erigint-se en
un dels millors jugadors de la
categoria de plata. Per la seva
banda, el porter Rogeli Pàmpols també va fer grans tem-
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AL NOSTRE VOLTANT

El Rebost Solidari de Gràcia
Serveis Socials
deixarà de derivar
les famílies
necessitades
a les parròquies
del barri

Un sistema de
punts permetrà
els beneficiaris
triar els aliments
que necessitin

El Rebost vol
crear una xarxa
de barri implicant
voluntaris, veïns
i entitats per
tal d’enfortir
el projecte
solidari

El Rebost Solidari de Gràcia obrirà les seves portes el 7 de gener,
quan aquest periòdic de L’Escapvlat ja estigui a les vostres mans.
El Rebost obrirà els dimarts (matí
i tarda) i dijous (tot el dia). Les
famílies beneficiàries del mateix
rebran entregues quinzenals de
menjar entregat per persones i
entitats.
El lliurament del menjar
serà només per a usuaris que
vinguin derivats de Serveis Socials.
En una primera fase, bàsicament,
tots els que fins ara es derivaven a
la Parròquia de La Salut i Sant Miquel. Estem parlant del voltant de
350 persones que rebran menjar
directament, sumant-hi algunes
famílies més derivades dels citats
serveis que augmentaran la xifra
als volts de les 400 persones.
La idea dels impulsors
d’aquesta iniciativa (un projecte
de la plataforma Gràcia Participa)
és que, gradualment, el Rebost

assoleixi les derivacions de totes
les parròquies de Gràcia, fet que
suposaria assistir amb aliments
prop de 1.000 persones.
El local del qual disposa
aquesta associació es destinarà
només com a centre de distribució
del menjar. L’entitat disposarà
també d’un magatzem en un espai
cedit per Mercats Municipals al
Districte de Gràcia i aquest a Grà-

cia Participa. L’espai estarà ubicat
al Mercat de Lesseps on encara ara
s’estan acabant de polir algunes
petites reformes.
El Rebost està pensat
com un projecte de barri, on
voluntaris, entitats, veïns i veïnes
creen una xarxa de solidaritat cap
a la gent més necessitada. Els impulsors de la idea també treballen
amb la creació d’un circuit solidari

amb els comerços del barri per
recollir minves i excedents.
El funcionament del Rebost serà similar al d’un supermercat, podent triar el beneficiari el
producte que necessiti mitjançant
un sistema de punts.
Rebost Solidari de Gràcia
graciaparticipa@gmail.com
@graciaparticipa 
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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

També volem obrir regals al juny

Gener
Del 8 al 22 de gener
Exposició: ‘Diversitat religiosa’
Lluïsos de Gràcia
Plaça del Nord, 7-10
Entrada gratuïta

Acte permanent
Exposició: ‘Casa Vicens,
la primera casa de Gaudí’
Casa Vicens
c/ Carolines, 18-22

Fins al 2 de febrer
Exposició: “Benvolguts Reis
Mags... Qui sou?”
Espai Albert Musons
c/Alzina, 7-9
Entrada gratuïta

Acte permanent
Exposició: ‘Barcelona
en miniatura’
Plaça del Nord, 4
Diumenges d’11 a 14 h
3€ (menors 12 anys de franc)

La publicació d’aquest número de
L’Escapvlat coincideix amb el final de les
festes de Nadal. Quan aquestes pàgines
surtin al carrer, restaran només tres dies
de festes, els que corresponen a l’arribada
dels Reis d’Orient. La vigília de l’arribada
dels Reis coincideix amb un cartell de
luxe a Tercera Divisió, un Europa-Sant
Andreu. Aquell vespre, la cavalcada
màgica deixarà pas a la nit dels somnis i
als regals de l’endemà. En clau escapulada,
però, l’Europa no només vol regals pels
seus el dia 6 de gener, sinó també al final
del curs, al juny.

temporades després, ficar-se dins un nou
play-off d’ascens a Segona B. Partirà l’any
des de la quarta posició, la darrera dels
que asseguren aquest privilegi. L’equip
de David Vilajoana no només intentarà
defensar aquesta posició sinó estretar
encara més la part alta del campionat. Pel
que fa al Femení A, l’equip, després d’un
mal inici de lliga, duu velocitat de creuer.
Les jugadores entrenades per Fran Güells
s’han situat entre les quatre primeres
i buscaran acabar la lliga en aquestes
posicions per consolidar-se en la nova
categoria i intentar un futur salt.

Diversos equips del club lluiten per objectius importants que s’hauran de concretar en la segona volta de les respectives
lligues. Encara no hi ha res decidit i tot
està per fer. Si tornem a la citada Tercera
Divisió, ens trobem el Primer Equip masculí dels graciencs que intentarà, quatre

Què dir del Juvenil A, que novament està
realitzant una gran campanya a Divisió
d’Honor. Si les matemàtiques no fallen,
amb 10 més garantirà la permanència de
nou. Pel que fa al Filial, els resultats de
gener decidiran si l’equip lluita per fites
més altes que no només la permanència.

La vinyeta d’en Vila
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