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FUTUR | Els eSports han vingut per a quedar-se, a l’Europa i a tots els clubs esportius de qualsevol categoria

Les grans alegries europeistes
també poden ser virtuals!

Cada temporada
l’Europa eSports

amplia les
seves modalitats

de joc i els
diferents

campionats
virtuals on
participar

ja sigui
11 contra 11
o 1 contra 1

La secció 
d’esports

electrònics
del CE Europa

creix any a any
i es converteix

en una estructura
plenament

consolidada

Dos jugadors virtuals celebren una de les victòries de la temporada.
A la dreta, eufòria entre l’afició digital de l’Europa. 

Àngel Garreta

El passat 16 de febrer, a to-
car de la mitjanit, va ser 

un moment històric i eufòric 
per a l’europeisme. El Nou 
Sardenya estava tancat, ningú 
hi jugava sobre la seva gespa 
artificial. Tampoc ningú ju-
gava a camp contrari. Dins el 
toc de queda nocturn imposat 
a Catalunya, hi havia eufòria 
en més d’una casa a la vegada.  
Com? De manera virtual!. I és 
que no era per a menys: l’Eu-
ropa eSports havia assolit el 
títol de lliga i l’ascens a la Ter-
cera Divisió, el primer títol de 
caràcter virtual de la història 
del club. 
 L’Europa s’imposava 
al Nou Sardenya virtual a De-
fuse Club per 1-0 i certificava, 

un partit abans de la finalit-
zació del campionat, el títol 
de lliga matemàtic de Quarta 
Divisió. En la darrera jorna-
da, al camp de la Montañesa 
eSports, fins i tot els groc-i-
negres van tenir el gran detall 
de fer el passadís de campió a 
l’Europa digital.
 El mèrit escapulat 
és enorme, més encara con-
siderant que la temporada 
passada, a la mateixa Quarta 
Divisió, es va acabar la lliga 
en zona de descens. Una re-
núncia d’equips va possibili-
tat evitar baixar a Cinquena 
Divisió i, sens dubte, val a dir 
que l’Europa va aprofitar molt 
i bé aquesta ‘sort del destí’. De 
militar a la Cinquena Divisió 
estatal, l’equip ha passat a fer-
ho a Tercera en 8 mesos 8

Els eSports de l’Europa no no-
més juguen en equip, on cada 
jugador real controla un juga-
dor virtual, sinó també en soli-
tari. És el cas de Sergi Ruiz, 

 El jugador de Car-
dedeu representa l’Europa al 
FIFA 21 en la modalitat 1con-
tra 1 ‘Ultimate Team’.

@Ruizan96
‘el solitari’

Beltry, l’arquitecte digital
Si hi ha un nom propi a l’Europa 
eSports, aquest és el d’Àlex Bel-
tran, conegut per tothom com 
Beltry, igual que el seu alter ego 
digital dins el videojoc FIFA 21. 
La seva figura és clau i central per 
entendre la creació i l’evolució 
dels esports virtuals del club.
 Beltry va fundar la sec-
ció a primers de juliol de l’any 
2018 i, abans de complir-se tres 
anys de vida de l’Europa eSports, 
ha assolit, al costat de la resta 
dels seus companys d’equip, dos 

acensos de categoria i un títol de 
lliga, el recentment celebrat de 
Quarta Divisió. 
 L’equip virtual escapu-
lat ja ha disputat sota les seves 
ordres cinc temporades de la 
Virtual Football Organization 
(VFO), passant de Regional 
a Tercera Divisió i participant 
també en 5 campanyes de la 
competició de Copa VFO.
 La seva responsabili-
tat vers l’equip és total a nivell 
d’organigrama. A banda de crear 

la secció, Beltry és el capità sobre 
el verd virtual i el mànager de la 
secció, qui s’encarrega de donar 
altes i baixes, cercar reforços, 
organitzar la participació en 
diferents competicions i plani-
ficar els diferents entrenaments 
i amistosos que es juguen fora 
dels dies de competició.
 Gràcies al seu talent, la 
encara molt jove secció d’esports 
electrònics del club s’està posi-
cionant ràpidament dins el pa-
norama català i estatal.

Protagonistes a Twitch
La creació dels eSports de 
l’Europa també va suposar la 
creació del canal Twitch oficial 
del club.
 És mitjançant aquesta 
xarxa social de retransmissions 
en directe que l’equip virtual del 

conjunt escapulat emet els seus 
partits en obert per a tothom. 
També serveix per veure els 
partits de ‘Ultimate Team’ que 
juga l’escapulat Ruizan96. Tots 
els partits de lliga de l’equip es 
juguen a les 23:10 hores.

Àlex Beltran, ‘Beltry’
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Arriba el tram decisiu de la lliga
en un moment molt dolç!

LÍDERS | L’Europa masculí comanda la taula general dels dos subgrups de l’actual Tercera Divisió

Àngel Garreta

El soci i aficionat de l’Eu-
ropa estaria esclatant 

d’alegria a les graderies del 
Nou Sardenya si aquesta ma-
leïda pandèmia i les normati-
ves de restricció no impedis-
sin la presència de públic als 
estadis. Sens dubte, valorant 
només el tram fins ara dispu-
tat del campionat, l’Europa 
està realitzant una de les seves 
millors participacions a Ter-
cera Divisió.
 Amb només una der-
rota al sarró, fins al tancament 
d’aquesta edició de L’Escap-
vlat, l’equip dirigit per David 
Vilajoana es mostra ferm a 
dalt de tot de la taula, ja no 

només del subgrup A, sinó 
també amb la suma del B i la 
composició general de la clas-
sificació.
 L’equip afronta ara un 
tram decisiu: rep el diumenge 
28 el Terrassa al Nou Sarde-
nya, principal perseguidor a 
la classificació i un dels favo-
rits d’inici a assolir l’ascens de 
categoria. Sigui quin sigui el 
resultat d’aquest partit, l’Eu-
ropa tindrà un ‘bonus track’ 
el dimecres 3 de març dispu-
tant el derbi pendent a Nou 
Barris contra la Montañesa, 
un dia en què l’Europa tindrà 
l’oportunitat d’afegir +1 o +3 
als seus punts totals. La inten-
ció de l’equip és clara: lluitar 
l’ascens fins el final 8

L’Europa només ha perdut 3 
partits de 17 a la Lliga Nacional 
femenina. Unes xifres que po-
drien fer pensar que l’equip s’ha 
trobat a dalt tota la temporada. 

No obstant, l’equip escapulat ha 
sumat fins a 7 empats penalitzants 
L’equip, amb molt més potencial 
que el que fa unes setmanes mos-
trava la classificació, ha destapat 

el pot de les essències i ha trobat 
el camí del triomf: 4 victòries se-
guides en els darrers 4 partits per 
sumar un +15 que el situa més a 
tocar de la seva realitat.

El Terrassa visita
el Nou Sardenya
en el duel més
important de
l’any i encara

tenint l’Europa
un partit pendent

L’equip dirigit
per Vilajoana

afronta el
tram decisiu
del calendari

per passar a la
segona fase
de la lliga en

la millor
classificació

possible

L’equip femení troba el camí

Celebrant un gol d’aquesta temporada al Nou Sardenya

Sara abraça Laura en un dels dos gols de l’Europa al Terrassa en la darrera jornada de lliga
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Solfinc renova el seu compromís
amb l’Europa dos anys més

CAMINS EN COMÚ | L’orígen i una visió compartida dels valors uneixen l’empresa amb el CE Europa

Redacció

La unió entre l’Europa 
i Solfinc seguirà el seu 

camí en comú durant dos anys 
més gràcies a la confiança del 
grup en el club. La confiança 
del Grup Solfinc és especial-
ment significativa i molt va-
lorada per l’Europa donades 
les circumstàncies actuals, de-
mostrant creure en el club i el 
seu actual projecte. 
 El camí entre el Grup 
Solfinc i el Club Esportiu 
Europa segueix fent història, 
donat que tots dos són ‘nas-
cuts’ a la Sagrada Família. El 

patrocinador de l’Escola de 
Futbol i del club ha renovat el 
seu compromís amb l’entitat i 
ho ha fet amb fermesa, per dos 
anys més, enmig d’una situació 
de pandèmia, mostrant així el 
seu reforçat compromís.
 La sala de premsa de 
l’estadi Nou Sardenya va aco-
llir la signatura de la renovació 
del conveni. L’acte va comp-
tar amb la presència per part 
de Solfinc del president, Joan 
Soler, el director general, Ra-
mon Soler i el responsable de 
màrqueting Santiago Aguilar. 
Per part de l’Europa van estar 
presents el president, Víctor 
Martínez i els responsables 

de les àrees de màrqueting i 
comunicació, Xavier Garcia i 
Àngel Garreta.
 En valoracions als ca-
nals del club, Ramon Soler, 
director general de Solfinc, 
va destacar que el grup “creu 
molt en l’Europa, en especial 
per la seva forma de ser com 
a club i els valors que trans-
met. L’Europa i Solfinc tenim 
els mateixos orígens i esperem 
d’aquí dos anys signar dos 
anys més i així seguir molts 
i molts anys units.  L’Europa 
s’ha adaptat molt bé i ràpid 
als canvis de la pandèmia, tal 
com ha fet Solfinc amb els 
seus clients” 8
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D’esquerra a dreta, Víctor Martínez, president de l’Europa, Joan Soler, president del Grup Solfinc i Ramon Soler, director general de Solfinc

A la foto de dalt, signatura de la renovació. Sobre aquestes línies,
passejada per la gespa amb els representants del Grup Solfinc
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A En marxa els juvenils B i C

NOVES LLIGUES EN JOC | La Federació Catalana de Futbol activa les categories d’accés a divisions estatals

Redacció

A poc a poc algunes categories 
del futbol masculí i femení es 
reactiven. Segons la nova nor-
mativa pel que fa a les restric-
cions, tornen a la competició 
aquelles divisions on, en cas 
d’ascens, els equips assoleixin 

una plaça de categoria estatal 
en la divisió superior. Així 
doncs, pel que afecta a l’Eu-
ropa, els juvenils masculins B 
i C (tots dos a Preferent, just 
per sota de Lliga Nacional) 
tornaran a competir des del 
cap de setmana del 27 i 28 de 
febrer i fins acabar la competi-

ció el proper 15 i 16 de maig. 
Lògicament, per la falta de da-
tes en el calendari, la lliga es 
disputarà només a una volta, 
és a dir, 15 jornades. Ja es va 
celebrar la jornada 1 del cam-
pionat el passat 11 d’octubre i 
es reprendrà amb la jornada 2 
el 28 de febrer, més de 4 me-

sos més tard. D’aquesta mane-
ra, doncs, als juvenils B i C de 
l’Europa els hi resten només 
14 jornades per endavant per 
a no deixar el curs esportiu 
20/21 en blanc i veure quina 
serà la seva classificació final 
a Preferent i com afectarà això 
al futur de les categories 8

Es canvia el
sistema de
competició
a una única
volta fins a

mitjans de maig

La pandèmia ha afectat a tots els 
nivells de la societat i les seves ac-
tivitats. Enguany, la tradicional 
dolça festa de Sant Medir no es 
podrà dur a terme com tots la co-
neixem, és a dir, amb la desfilada 
de les colles, els romeus i les ro-
meves matí i tarda pels carrers de 
Gràcia. Els més menuts, els que 
més gaudeixen d’aquesta bonica 

tradició, no podran sortir al ca-
rrer o a la porta de les seves escoles 
a recollir caramels.
 Amb tot, des de la Fe-
deració de Colles de Sant Medir 
s’està aplicant un ‘protocol de 
mínims’ per seguir amb certs cos-
tums protocolaris. Aquests dies ja 
ha tingut lloc la benedicció dels 
caramels a la parròquia de Sant 

Joan de Gràcia i el darrer cap de 
setmana de febrer es farà un pre-
gó virtual que es podrà seguir per 
YouTube.
 A nivell d’Els Ben Plan-
tats, la colla de Sant Medir de 
l’Europa, els romeus participaran 
d’una exposició d’objectes i pro-
grames a La Violeta de Gràcia 
prevista pel mes de març.

Un Sant Medir molt diferent

Un partit amistós d’entrenament intern entre el Juvenil B (‘peto’ de color groc) i el Juvenil C / Foto: Jordi Batuecas

Els Ben Plantats pels carrers de Gràcia el 3 de març del 2020
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Onze campions segons el ‘Xut!’
Xavier Vidal

La dècada dels anys 20 del 
segle passat és la dels anys 

d’or de l’Europa. El club i els 
seus jugadors eren estrelles 
mediàtique” i apareixien als 
diaris i en tot tipus de produc-
tes com cromos, cartes, etc. 

 Concretament, els 
jugadors de la temporada 
1922/1923, que van quedar 
Campions de Catalunya i sots 
campions de la Copa d’Espa-
nya, van formar una pinya i els 
va unir una amistat tan gran i 
profunda que van formar una 
família futbolística. 
 Els que formaven l’on-
ze de gala tenien un malnom 
que utilitzaven entre ells. En 
aquest article els presenta-
rem tots acompanyats d’unes 
descripcions iròniques sobre 
cada jugador (transcrites lite-
ralment) i que sortien publi-
cades en el setmanari esportiu 
i satíric “Xut!”. 

Bordoy 
L’anomenaven Pif Paf. El 
“Xut!” en deia el següent d’ell 
: “Representa el paper de geni 
incomprès, que sempre fa tro-
pa. És porter des que té us de 
patada, atura xuts logogrífics, 
detura penals reconsagrats, fa 
sortides espatarrans i resulta 
un trumfo en el seu càrrec”. 

Serra
El malnom era Perico i en de-
ien el següent: “És el de les 
entrades a 80 per hora. Ro-

bust com un bastó de pastor 
i murriot com una raspa, cos-
ta més de passar que un duro 
de plom. Juga des de marrec i 
s’ha trobat campió sense ado-
nar-se’n; diu que son coses del 
senyor Matas”. 

Vidal 
Li deien Barrina i “és la nata 
per fer el número onze quan ja 
hi són deu. És un bon defensa, 
però sense el seu company seria 
una cafetera dolenta. Es el segon 
imprescindible. La seva especi-
alitat es dir-li coses en Xavier i 
vigilar les sortides de Bordoy.”

Xavier
El malnom era Mustafà. “És 
un bon noi, que jugant, jugant, 
s’ha trobat campió i com li ha 
trobat gust, no vol deixar-ho. 
Més que un mig és una línia de 
mitjos, una duana, un cordó 
sanitari. Gamba com un tram-
via desbocat i fica els peus amb 
aquell salero per arrambar la 
pilota. És guapot i ben plantat 
i les mosses se’l rifen”.

Pelaó
El seu malnom era Cabra. I 
al “Xut!” en deien “Pelaó és 
l’ànima que t’aguanta la colla. 
Així a primer cop d’ull el seu 
joc no et torna boig , però avi-
at es fa l’amo del carro. Col-
loca les pilotes com si fos amb 
compàs. Els davanters se les 
troben als peus que ni s’ado-
nen. És incondicional del club 
fins els elàstics, i ha rebutjat 
ofertes d’aquelles que fan ba-
llar la closca”.

Artisus 
La Bella Patata. “L’Artisus és 
un mig , modest com la viole-
ta, amb un geni de Déu n’hi 
dó i que es fa dir si senyor. 
Marcant al contrari s’enganxa 
com un full de matamosques i 
picant refusa més que una càr-
rega policial. Sense els com-
panys és com un mitjó sense 
parella o un encenedor sense 
pedra. I sense Pelaó perd com 
un teixit barat”.

Pellicer
En Ninus. “ Pellicer; un minyó 
que a pes no valdria gran cosa, 
però que ho fa tant bé que en 
Matas no el canviaria per un 
Piera (jugador del FCB). És 
menut, eixerit, lleuger, esquit-
lladís, traçut i resistent com un 
pont de ferro. Corre com una 
daina i centra amb tal perfecció 
que amb un copet fa dómino”.

Julià
Li deien La Bertini. “És el bi-
belot de l’equip. És bufó com 
una Tanagra, finet com un 
guant de gamusa, elegant com 
un smoking, però al mateix 
temps perillós com una pistola 
carregada, valent com un gita-
no i mascle com una mala cosa. 
És un europeu convençut”.

Cros
El malnom era Coco. “Xu-
tador de ca l’Ample, saltador 
circo-eqüestre, driblador afi-
ligranat, perill de trencadissa 
pels porters, enemic de l’os-
sada dels defenses, company 
ideal de Julià; ídol d’en Ma-

tas. Jugador que val per tres i 
omple el terreny. Malgrat ser 
més lleig que en Weyler té les 
simpaties del sexe femení. És 
el noi mimat de Gràcia”.

Olivella
Li deien Gravat. I el setmanari 
en deia el següent: “ Fa d’inte-
rior, és fort i rabassut, nebot de 
regidor, xuta per l’angle, remata 
córners a cops de clatell. S’en-
tén amb Cros com si fossin del 
mateix poble i és especialista 
en marcar gols a trompades”.

Alcázar
Li deien pel seu nom de pila 
Antoniu. “Alcázar és un xicot 
petit i dur com el torró d’Agra-
munt, que esquerda els pals del 
gol  a cop de closca, centra amb 
precisió geomètrica, i s’escapa 
com un gat en el mes de gener. 
Domina la pilota com si ho tin-
gués per ofici, és brut però amb 
salero i no es cansa per molt que 
penqui. Enraona a crits” 8

El ‘Xut!’ encara 
és el periòdic 

esportiu d’humor 
escrit en català 

de vida més 
llarga: 15 anys, 

del 1922 al 1936

El periodisme
i la literatura

esportiva d’ara
fa un segle és,
vist amb els
ulls d’ara, tot

un món on
submergir-se,

ple de girs
i mots que ara
han deixat de
fer-se servir

El setmanari es
va crear per
poder riure’s
amb el futbol

i del futbol



Albert Martí: “Mai m’hauria imaginat 
jugar en un equip com l’Europa”

DECISIU | El davanter europeista ha estat determinant per sumar els darrers punts del campionat de lliga

Àngel Garreta

La paraula ‘killer’ es troba 
cada estiu en boca de tots 

els aficionats al futbol, siguin 
de l’equip que siguin. Sentir 
“està bé, però fa falta un ‘ki-
ller’” és una cantarella molt 
feta servir i molt desgastada. 
 En el futbol actual, 
en especial en categories no 
professionals, destaca més la 
forma de jugar, el concepte 
d’atac i el coneixement del sis-
tema que el ‘DNI’ o corrícu-
lum d’un determinat jugador. 
Bona mostra d’això és Albert 
Martí, el màxim golejador de 
l’Europa en una temporada on 
l’equip està a dalt de tot. 
 El futbolista, de 23 
anys, ha explotat aquesta tem-
porada tant futbolísticament 
com físicament. Resulta que 
el ‘killer’ ja vestia d’escapulat 
i estava a casa. Xerrem amb ell 
de present i passat.

Albert, com comences a vin-
cular-te amb el futbol?
Al meu pare sempre li deia de 
molt petit que volia jugar a 
futbol. Amb cinc anys, a pri-
mer de primària, vaig comen-
çar a la vegada amb el futbol 
sala del propi col·legi i a l’es-
cola formativa del Badalona, 
al costat de casa.

La teva formació per on ha 
anat tenint lloc?
Vaig estar al Badalona cinc 
anys i posteriorment a la Fun-
dació Sánchez-Llibre, que es 
va fusionar amb el Vilassar. 
Després vaig passar per Mont-
gat, Premià i Hermes, on ja 
vaig fer el salt a amateur. Com 
a anèdcota podria dir que si a 
infantils no m’arribo a trencar 
la cama estava a tocar de sig-
nar pel Sant Andreu. Es veu 
que el meu destí era un altre!
 
El futbol t’agradava per al-
guna vinculació familiar?
El meu pare em va inspirar. 
Jugava tot el dia amb mi.

Com arribes a l’Europa B?
Jo jugava a l’Hermes a Sego-

na Catalana i en aquell mateix 
any David Vilajoana era l’en-
trenador de l’Europa B al ma-
teix grup i resulta que li vaig 
agradar. Va trucar el president 
de l’Hermes per si jo podia fer 
pretemporada amb el primer 
equip de l’Europa ara fa tres 
anys. Vaig fer-la i ja em vaig 
quedar a l’Europa B.
 
Què ha suposat per a tu el 
salt a la primera plantilla?
Una oportunitat pel creixe-
ment personal. I dic personal, 
no com a futbolista. M’he fet 
gran aquí. També ha servit per 
veure si podia fer alguna cosa 
bonica en el món del futbol. 
Mai m’havia arribat ni a plan-
tejar jugar a Tercera ni en un 
equip com l’Europa. Ha sigut 
un creixement molt gran!
 
Cinc gols ja aquesta tempo-
rada i els darrers, molt deci-
sius. Fins on pot arribar Al-
bert Martí?
No sabria dir. El que se segur 
és que haig de seguir treba-
llant i cuidant-me cada dia. 
He d’aprofitar el moment, 
ara que tinc confiança i sort 
de cara a porteria. M’haig de 
mentalitzar en seguir demos-
trant que ho puc fer. On ar-
ribar? Esperem que almenys 
aquesta temporada molt lluny 
amb l’Europa!

Pujarem?
No et puc dir sí o no, perquè 
això mai se sap. El que sí puc 
afirmar és que anem pel bon 
camí. Enguany estem traient 
endavant partits on patim 
molt. Altres anys ensopegà-
vem en aquests partits. Els 
equips grans són els que mos-
tren que segueixen traient els 
partits endavant tot i patir al-
gunes vegades.

Què li diries a una afició que 
us troba tant a faltar?
Que ho donarem tot per a que 
l’any que ve, si els deixen en-
trar, sigui en una nova catego-
ria. Estan a mort amb l’equip 
i és una pena que no puguin 
venir. Lluitarem per ells! 8

En la velocitat del món actual, 
sovint al futbol hi ha pressa per 
veure explotar els joves de la 
base dels diferents equips. Sem-
bla que si amb 19 anys no t’han 
cridat encara al primer equip, ja 
s’acabi el món. Ho reclamen so-
vint ja no els propis interessats, 
els futbolistes, sinó també socis 
i aficionats. Per dins els clubs, 
però, la gent experta en la ma-
tèria sap molt bé el que ha de fer, 

com és el cas de l’actual projecte 
de l’Europa amb el trident tèc-
nic format per David Vilajoa-
na, Carles Raventós i Nacho de 
Prada. 
 Per a mostra, un botó: 
la temporada passada, la prime-
ra en què Albert Martí puja a 
Tercera, només va jugar en lliga 
6 minuts d’un partit. Enguany, 
és el màxim golejador de l’equip. 
Madurar quan toca, a foc lent.

Madurar pacientment


