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Exemple de creure en el treball

Àngel Garreta

El món del futbol ens ha 
donat als aficionats mol-

tes lliçons al llarg de la vida 
i, malauradament, sovint les 
oblidem i cal que ens les torni 
a donar per entendre la màgia 
d’aquest esport, el més popu-
lar al món, que no és altra que 
tot és possible, tot pot passar 
i res està escrit. 
 De ben segur que 
molts dels seguidors d’un 
equip de futbol que, passades 
10 jornades, no hagi guanyat 
encara un partit, poden pen-
sar que no hi ha res a fer, que 
aquella temporada de ben 
segur que acaba en descens i 

que, passat gairebé un terç de 
la competició, és impossible 
sortir del pou si ni tan sols 
s’aconsegueixen victòries.
 El Juvenil A de l’Eu-
ropa s’ha encarregat de do-
nar-nos la lliçó corresponent 
a aquesta temporada. Deu 
setmanes va estar l’equip gra-
cienc sense saber què era gua-
nyar un partit (4 derrotes i 6  
empats en els 10 primers duels 
de la temporada). La victòria 
a casa contra el Cornellà (2-
1) del passat 30 d’octubre ho 
va començar a canviar tot i 
aquest canvi s’ha vist conso-
lidat just una volta després, 
quan l’Europa ha tornat a gua-
nyar de nou el Cornellà (0-1 

el diumenge 10 d’abril) per 
a tancar una ratxa de 4 vic-
tòries seguides que inclouen 
dues d’històriques i que seran 
recordades sempre, contra 
Barcelona i Espanyol al Nou 
Sardenya amb 15 dies de dife-
rència.
 Els darrers triomfs 
contra Barça, Cerdanyola, Es-
panyol i Cornellà han situat 
l’equip, a tancament d’aquest 
periòdic, amb 37 punts en 
desè lloc de la taula, set punts 
per sobre del Bellvitge, qui 
marca la primera de les sis pla-
ces de descens. Des d'aquella 
citada victòria davant el Cor-
nellà a casa durant la primera 
volta, l'equip només ha perdut 

cinc partits, guanyant-ne vuit 
i signant taules en quatre. De 
fet, des del 0-1 amb el Mallor-
ca a Gràcia el dia 2 de febrer 
que l'equip europeista no perd 
en lliga a la màxima catego-
ria del futbol juvenil, fet que 
equival a sis partits seguits 
sumant, els darrers quatre de 
tres en tres. 
 Enorme mèrit el que 
té una plantilla que ha de 
competir amb els planters 
d'equips del futbol profes-
sional com els citats Barça i 
Espanyol, així com Zaragoza, 
Mallorca, Girona i clàssics del 
futbol formatiu com Damm i 
Cornellà sumats a grans enti-
tats com Sabadell i Nàstic 8

REMUNTADA | El Juvenil A masculí no havia guanyat cap dels 10 primers partits de lliga

Samsó celebra el seu gol triomfant a Cornellà

Doblet inèdit al Nou Sardenya contra Barça i Espanyol

Parlar del FC Barcelona i de l’RCD 
Espanyol en categoria juvenil és 
parlar dels amos de la competició. 
Pràcticament cada temporada són 
els equips que es reparteixen el títol 
de lliga del grup i tots dos partici-
pen cada any, tret d’alguna pun-
tual excepció, de la Copa del Rei 
de la categoria on s’hi classifiquen 
els primers dels grups de Divisió 
d’Honor.
 Estem parlant, doncs, de 
dos gegants que dominen la base a 
Catalunya i als quals és molt i molt 

difícil guanyar quan no competei-
xes contra ells amb els mateixos 
recursos. Enguany, però, l’Europa 
ha aconseguit una fita inèdita a 
Divisió d’Honor pels escapulats: 
guanyar a Barça i Espanyol al Nou 
Sardenya en la mateixa lliga. A més, 
per efectes del calendari, aquests 
dos derbis triomfants van tenir lloc 
amb una diferència de només 15 
dies. Un èxit sense precedents que 
ha arribat just en el millor moment 
de forma de l’Europa en una lliga 
on busca repetir la permanència.

Cap a la cinquena?

La temporada 1996/1997 
l’Europa va competir per primera 
vegada a la màxima categoria del 
futbol estatal juvenil, la Divisió 
d’Honor. L’equip va aconseguir 
una molt meritòria 7a posició 
amb 38 punts. A la següent tem-
porada, però, l’equip va acabar 
14è malgrat sumar només tres 
punts menys (35) i no va poder 
evitar el descens.
 Aquest sotrac no va du-
rar gaire, ja que immediatament 
es va tornar a pujar. El segon in-
tent va ser el que més longevitat 
va tenir fins als nostres temps, 
mantenint l’equip a l’elit tres 
temporades, de la 1999/2000 a 
la 2001/2002. L’Europa va tren-
car aquest registre l’any passat, 
el primer d’Ignasi Senabre a la 
banqueta. Gonzalo Riutort havia 
mantingut l’equip molt conso-
lidat a Divisió d’Honor durant 
dues temporades (2018/2019 i 
2019/2020) i Senabre el va situar 
a la part alta de la temporada pas-
sada (2020/2021). Enguany és la 
4a temporada seguida de l’equip 
al màxim nivell i, si s’assoleix la 
permanència a final de tempora-
da, l’actual plantilla i cos tècnic 
asseguraran mantenir l’equip a 
dalt de tot del futbol juvenil per 
cinquena temporada, tota una 
fita entre ‘Goliats’.
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La mà d’Ignasi Senabre

Àlex Plaza: capaç de marcar 
amb tres equips diferents

És possible marcar un gol amb tres 
equips diferents la mateixa tem-
porada? Molts de vosaltres direu 
que sí, començant la temporada 
en un club, fitxant per un altre a 
mig camí i per un tercer al mercat 
d’hivern. Sí, seria possible, però és 
també possible fer-ho sense can-
viar de club?
 Aquest és el cas d’Àlex 
Plaza, futbolista juvenil de la base 
amb fitxa del Juvenil C i que en 
aquest curs 2021/2022 ja ha acon-
seguit marcar almenys un gol amb 
el Juvenil C, el Juvenil B i el Juvenil 
A de Divisió d’Honor.

Plaza va començar a l’Escola del 
Castelldefels. Va passar pel futbol 
formatiu de l’Espanyol, Gavà, de 
nou Castelldefels i ara ha fitxat, 
en primer any de juvenil, per 
l’Europa.
 Amb el quadre de Divi-
sió d’Honor ha anat convocat 6 
vegades, jugant 5 partits i marcant 
2 gols en els 62 minuts sumats que 
ha arribat a disputar. Amb el Ju-
venil C ha marcat un gol i amb el 
Juvenil B, on ha jugat més partits 
(un total de 23) ha materialitzat 
17 dianes. Recordeu el seu nom 
pel futur.

Plaza celebra un gol en aquesta fantàstica temporada personal

Si un entrenador és capaç de mun-
tar una casa amb 3 fustes i un cor-
dill, aquest és Ignasi Senabre, digne 
hereu a la banqueta de Gonzalo 
Riutort, qui va retornar l’Europa 
a Divisió d’Honor i el va consoli-
dar. Amb Senabre a la banqueta, 
l’Europa no només va realitzar una 
gran temporada el curs passat (que-
dant entre el primer bloc classifica-

tori que tenia dret a disputar el títol 
de lliga), sinó que enguany, en una 
duríssima lliga marcada per sis des-
censos, està mantenint, a tancament 
d’aquest article, una distància de +7 
punts respecte el descens.
 Victòries de prestigi com 
les materialitzades davant Barça i 
Espanyol parlen molt, i bé, de la lli-
breta tàctica d’un entrenador que ha 

sabut adaptar-se perfectament a la 
realitat del club, que no és altra que 
ser un peix petit en una piscina de 
taurons a la màxima categoria esta-
tal del futbol juvenil.
 Si s’assoleix la permanèn-
cia, l’equip, que ja ha establert en-
guany el rècord de temporades se-
guides a Divisió d’Honor, ampliarà 
la xifra en una més.

Senabre, dirigint l’equip en la victòria a Cornellà
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XAVI DE LA OSSA 
Responsable de premsa del futbol femení del CE Europa

Com és l’ésser humà que no és capaç de 
valorar les coses en el moment en què 
passen. És amb els dies i amb la calma 
quan un pren consciència del que acaba 
de viure. 

Ha estat una temporada rodona en clau 
de futbol femení escapulat. No només 
pel que ha fet el Primer Equip, que ha 
estat una gesta amb totes les lletres, sinó 
per un Juvenil A que està a punt de clas-
sificar-se per jugar la Copa Catalunya. 
Són moltes coses que s’han de valorar 
en poc temps i de manera massa ràpida, 
perquè el futbol no té memòria i en unes 
setmanes estarem pensant ja en la pròxi-
ma temporada. 

La voràgine no para, tot i que m’hi vull 
aturar perquè d’entre tantes anècdotes 
que queden en un any com aquest es-

cullo parlar d’un aspecte molt concret i 
que és possible que no molts s’hi hagin 
fixat perquè passa molt desapercebut: 
el cos tècnic d’aquest Primer Equip 
femení. Solen estar sempre en un se-
gon pla, però no per això tenen menys 
importància en el que hem viscut tots. 
Nany Haces, Joan Bacardit, Míriam Za-
mora, Lucía Martínez, Daniel Romero i 
Àlex Rodríguez. Sis sonats -els nostres- 
que han traslladat la seva passió a un 
grup de futbolistes que s’han impregnat 
del seu esperit, fent que tot plegat hagi 
agafat una aura màgica. 

Persones que dediquen moltes (mas-
ses) hores i que ho pateixen com nin-
gú. Els més puntuals en estar al Nou 
Sardenya quan juguem els partits 
com a locals. Els primers a qui saludes 
i amb qui creues les impressions de 

l’encontre que està a punt de disputar-se. 
Joan Bacardit, per mèrits pròpis, enca-
pçala aquesta llista, també perquè és el 
més patidor de tots. Cada rival és perillós 
i sempre hi ha un motiu per creure que 
les coses es poden torçar, tot i que a la 
llarga acaben sortint bé. No es relaxa mai. 

Nany Haces com a complement per-
fecte. Quan no dirigeix el Juvenil A 
femení, amb qui pateix de valent, agafa 
certa perspectiva i es converteix en el 
contrapunt a Bacardit en els moments 
on cal controlar les emocions. No cal 
parlar de les jugades d’estratègia, plani-
ficades per ella i que tants (i bons) gols 
ens han donat aquesta temporada, com 
el d’Esther davant el Riudoms o Júlia en 
l’últim matx a casa davant el Collerense. 
Míriam Zamora és pur nervi quan 
roda la pilota. Cada encontre és ca-

racterístic per les seves aportacions 
des de la banqueta i el seu repetit “va-
mos, tías”. Motivadora i energètica, a 
part d’un pou de saviesa futbolística. 
Lucía Martínez és en aparença 
tranquil·la, perquè el nerviosisme va per 
dins. Connexió professional brutal amb 
les futbolistes i màxima serietat a l’hora 
de treballar sense perdre el caliu humà. 
Dani Romero, fisioterapueta i per-
sona de grup. Durant el partit sem-
pre està apuntant-ho tot a la llibre-
ta, batejada ja com a ‘Danibreta’. 
Àlex Rodríguez, entrenador de por-
teres. Sempre que pot suma des 
de la boca del túnel de vestidors. 

En un món de protagonisme merescut 
per les futbolistes, aquest és la meva de-
dicatòria als nostres sonats. Aquest tam-
bé és el vostre premi!

Mèrit al treball ‘invisible’

ÀNGEL GARRETA 
Cap de Premsa del CE Europa

D’esquerra a dreta: Míriam Zamora, Nany Haces i Lucía Martínez

La collita de dues dècades de llavors
Un ja llunyà estiu del 2001, l’Europa va 
crear un Primer Equip femení al club. 
Des d’un inici l’equip va ‘educar’ l’afició 
a sentir mencions en femení sobre la ges-
pa. Els noms de Noelia Vadillo ‘Chipu’ o 
de Fina Serrano van ser els primers me-
diàtics de la secció. Ja des de la primera 
temporada l’equip va recollir fruits en 
forma d’ascens fins assolir, en una veloci-
tat rècord, categoria estatal. 

Més noms il·lustres es van afegir a 
l’imaginari gracienc amb el pas dels anys. 
No en va, formen part dels quadres de 
records de jugadors i jugadores amb més 
partits de la història del club a la sala de 
premsa de l’estadi Nou Sardenya: Teixi, 

Kaky, Sílvia Osta, Vane Obis i Eybis. 
Pel camí, altres jugadores han deixat un 
gran record ja sigui per un gran número 
de partits, per sortir de la base, per ser 
golejadores o per dur al vestidor un pes 
específic com a líders nates. Parlem de 
jugadores com Laia Sangorrín ‘Sango’,  
Tània Macías o Clara Clemente.

 Actualment tenim el privilegi de gaudir 
de les germanes Porta, més gracienques 
ja que no pas de Linyola, dues futbolis-
tes que mereixeran capítol a banda el 
dia (esperem que llunyà) que decideixin 
penjar les botes. En aquesta gran tempo-
rada d’èxit també hem gaudit del planter 
que arriba demanant pas. Ja sigui com a 

jugadores de ple dret de la plantilla o apa-
reixent ocasionalment en algun partit, 
hem pogut gaudir de Sepha, Carla, Co-
ral, Angi, Neus o Anna Lucía. Noms que 
truquen a la porta gràcies a l’ampliació 
d’equips de base dels darrers anys i els 
que hauran de venir en un futbol femení 
imparable i creixent que, en nivell més 
d’elit, està tenint per fi el reconeixement 
que fa temps que mereix.

Aquelles pioneres del 2001 van jugar en 
un entorn que les mirava com una curio-
sitat, sense pensar mai ni tan sols que es 
podria cobrar diners de la seva pràctica 
esportiva. Ara tot està canviant i seguirà 
canviant. Que no s’aturi la collita!

Vane Obis pressiona una rival de l’Estartit
en un partit de lliga del 2005
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“Em quedo amb el model del club”

Xavi de la Ossa

Queden cinc partits per 
acabar la Preferent In-

fantil masculina i l ’Europa 
és líder amb dos punts sobre 
el Can Rull, segon classificat 
i equip amb qui van empatar 
en l ’últim partit disputat. 
Per analitzar la temporada 
dels graciencs parlem amb 
Joan Coll, el tècnic d’aquesta 
plantilla que és molt a prop 
d’aconseguir l ’ascens.

Quina és la teva valoració 
de la temporada fins ara?
Els resultats ho diuen tot. 
Estem fent un any increïble. 
Molt content en tots els sen-
tits. Anem primers a falta 
de cinc jornades, cosa que és 
molt significativa. Som un 
dels equips que intentem pro-
posar millor futbol. Tenim 
moltes ganes de seguir i veure 
com acaben aquestes jornades  
per veure on estem al final.

Era l ’objectiu principal 
lluitar per l ’ascens a la Di-
visió d’Honor?
Era un repte molt gran per-
què els equips ‘A’ són els 
equips més importants del 
futbol base al ser els que te-
nen les categories més altes. 
La meta en cap moment era 
pujar a Divisió d’Honor, però 

amb la mentalitat de formar 
i competir i amb la plantilla 
que vam confeccionar no des-
cartàvem trobar-nos aquí. No 
ens ho esperàvem, però ara és 
el gran fi. Intentem formar 
persones, després jugadors i a 
partir d’aquí si ens dona per 
poder pujar, no hi renuncia-
rem.

Com veus la millora espor-
tiva dels teus futbolistes?
L’evolució és molt positiva. 
En una plantilla de 20 juga-
dors no tots els nens van al 
mateix ritme, però en global 
hi ha molta millora i molts 
han fet una passa endavant 
tant en el futbol com en l ’àm-
bit personal. Tota la feina en 

anys anteriors és molt bona 
i està donant fruits ara. Em 
quedo sobretot amb els as-
pectes col·lectius, que són els 
que ens estan donant força. 
La part positiva és que tenen 
marge de millora i això és 
molt bo pel club.

I com a persones?
Nosaltres creiem que l ’evolu-
ció de cada persona és dife-
rent. És una etapa formativa 
brutal perquè passen de ser 
nens a entrar en l ’adolescència 
i es veuen moltes diferències. 
Com a entrenador t’adaptes a 
tot i saps per on pots pressi-
onar un o altre. Parlem molt 
amb ells per veure com estan. 
Més enllà del que pot passar 

en un partit de futbol, tenim 
un equip de persones increï-
bles. És un dels millors equips 
que he portat.

És més fàcil construir quan 
els resultats acompanyen?
El fet de guanyar partits és un 
component molt important. 
Volia lluitar per estar amunt 
i em miraven com si estigués 
sonat. El grup al final ha cre-
gut en el missatge i van amb 
nosaltres. La manera com 
guanyes fa que ells creguin i 
creixin. Ha sigut molt fàcil 
construir perquè la victòria 
fa que donis més i puguis ser 
exigent. Quan lluites per al-
gun objectiu pots motivar als 
jugadors més fàcilment.

Com valores l ’empat davant 
el Can Rull?
Com a entrenador sense ser 
realista des de la posició més 
radical no el valoro positiva-
ment perquè m’agrada gua-
nyar i quan això no passa em 
molesta. Després valores que 
són nens que es van trobar 
amb un ambientàs a l ’estadi 
al qual no estan acostumats. 
Continuem líders i no ens 
han passat a la classificació. 
L’hem de fer bo al pròxim 
partit davant la Vila Olímpi-
ca, que no serà fàcil.

Com t’estàs veient en l ’am-
bit personal a l ’Europa?
Estic molt content. Havia ju-
gat al futbol base i tinc molt 
bons records. L’Europa és un 
dels millors clubs de Catalu-
nya i tenir l ’oportunitat de 
tornar és molt gran. Quan 
va sortir l ’oferta ni m’ho vaig 
pensar. L’any passat vaig por-
tar el Cadet C i aquest any 
l ’Infantil A. Fa tants anys 
que entreno que la maduresa 
m’ha arribat aquí a l ’Europa. 
Això està sent part de l ’èxit i 
espero que no pari. L’ambient 
és envejable i em quedo amb 
el model que busca mantenir 
sempre cuidar els jugadors de 
la casa i formar equips amb 
una gran quantitat de futbo-
listes fets a l ’Europa.

I en global... Quina és la 
teva valoració de la teva tra-
jectòria a les banquetes?
Aquesta és la meva quinzena 
temporada entrenant. Vaig 
començar per passió i a poc a 
poc m’he anat enganxant. A 
mida que passen els anys vas 
evolucionant i si a sobre as-
soleixes certs èxits com m’ha 
passat, doncs és més fàcil en-
grescar-te, aprendre coses no-
ves, fitxar-te en què fan altres 
entrenadors... Va arribar un 
punt que vaig decidir inten-
tar estar a equips més impor-
tants. Ara mateix és un dels 
meus millors moments com a 
tècnic. M’agrada molt formar 
jugadors perquè competir és 
una manera d’educar i ara la 
idea és acabar l ’any el millor 
possible. Em veig amb ganes 
per a seguir. Així serà fins a 
que se m’apagui la f lama.

Alguna promesa si aconse-
guiu l'ascens?
Ho he de parlar amb el cos 
tècnic. Rapar-me no perquè 
ja ho he fet molts cops. Potser 
pujar a Montserrat 8

JOAN COLL | El tècnic del l’Infantil A masculí valora la gran temporada de l’equip

Joan Coll davant el Can Rull al Nou Sardenya

L’Infantil A masculí va empatar (0-0) amb el Can Rull
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Una celebració ‘de campionat’!

Xavi de la Ossa

El Nou Sardenya va obrir 
les portes per última ve-

gada aquesta temporada al 
seu Primer Equip femení. Les 
escapulades es presentaven 
per primera vegada en socie-
tat com a campiones del lliga 
després d’empatar a zero a Son 
Malferit davant tot un equi-
pàs com és l’Atlètic Balears.

 Va ser una jornada 
festiva des del principi fins al 
final. Amb l’excusa del par-
tit davant el Collerense, sol-
ventat amb una clara victòria 
gracienca (3-0) després del 
passadís de les balears, l’afició 
es va desplaçar per reconèixer 
una temporada meteòrica en 
tots els sentits possibles. Joan 
Bacardit va donar titularitat a 
futbolistes que han gaudit de 

menys minuts aquesta tempo-
rada i abans d’arribar a la mit-
ja hora de partit Codi i Fati, 
amb un golàs, ja havien tancat 
el matx per a l’Europa. S’hi va 
sumar Júlia a la festa amb el 
seu primer gol aquesta tempo-
rada a la Primera Nacional.
 El xiulet final va su-
posar l’inici de la festa. Una 
celebració que va tenir de tot, 
començant per samarretes 

commemoratives d’una fita 
històrica pel club. Les juga-
dores van celebrar amb la seva 
afició amb el tradicional càn-
tic: “Un dia de cop i volta...”, 
per passar a la fotografia con-
junta i aplaudiments d’agra-
ïment per ser-hi. Tot seguit, 
les futbolistes es van reunir al 
cercle central de l’estadi graci-
enc per fer la rotllana al crit 
de “Campiones, campiones”. 
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Després acte de presentació 
de jugadora per jugadora da-
vant l’afició per acabar amb 
una gran foto de família a la 
gespa del Nou Sardenya. 
 Va ser una jornada 
molt emotiva. El futbol fe-
mení es va tornar a vestir de 
gala per seguir sumant fites a 
la cada vegada més allargada 
història. Han fet història i en 
queda molta per fer! 8

El Collerense va 
fer el passadís a 
les gracienques 
reconeixent el 

títol de lliga 
aconseguit davant 
l’Atlètic Balears a 

Son Malferit.

Va ser una jorna-
da festiva amb 
l’afició entrega-
da, una jornada 
més, al Primer 

Equip femení de 
l’Europa. També 
van parlar les 

futbolistes.
Andrea Porta celebra amb l’afició, micròfon en mà, el campionat de lliga
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El missatge que ho va canviar tot

Xavi de la Ossa

El 21 de febrer de 2021 
l’Europa va sumar la seva 

quarta victòria en lliga des-
prés d’un gol de falta de Lau-
ra Fernández al minut 92 que 
posava el 2-1 definitiu al mar-
cador. El rival aquell diumen-
ge era un Terrassa que lluitava 
per salvar la categoria i que 
tenia  a la seva banqueta Joan 
Bacardit. Després de plan-
tar cara i competir molt bé a 
l’estadi, segurament el tècnic 
egarenc marxés amb molt ma-
les sensacions i ni de bon tros 
devia esperar el que passaria 
uns mesos més tard.
 Amb quatre jornades 
restants per acabar la Primera 
Nacional 20/21, Bacardit va 
començar a escoltar els cants 
de sirena: “Des del Terrassa 
em van dir que el meu nom 
sonava amb força per anar a 
l’Europa, però de seguida els 
hi vaig dir que no perquè a 
mi no m’havia trucat ningú. 
Vaig traslladar un missatge de 
tranquil·liat perquè en aquell 
moment jo estava centrat en 
salvar la categoria. Van passar 
les setmanes i els rumors ja 
m’arribaven tant de jugado-

res com d’alguns entrenadors. 
Tot el que sabia m’arribava era 
per la gent”, diu Bacardit.
 El Terrassa no va sal-
var la categoria i va consumar  
el descens a Preferent. Joan 
Bacardit aleshores ho tenia 
clar, tot i no haver confeccio-
nat la plantilla de l’equip i ha-
ver arribat a mitja campanya 
en una situació d’urgència, se 
sentia en deute amb el club i 
les seves aspiracions passaven 
per quedar-se amb les verme-
lles. “Quan acaba la tempora-
da em reuneixo amb la coordi-
nació del Terrassa i dic que la 
meva idea és continuar perquè 
volia retornar l’equip a Nacio-
nal, tot i que només escoltaria 
una trucada de les que arribes-
sin”, recorda el tècnic català.
 En paral·lel a això, la 
marxa de Fran Güells va ac-
tivar l’opció al cap de Nany 
Haces, que es va fer càrrec de 
la coordinació del femení es-
capulat després de retirar-se 
com a futbolista. Haces esta-
va convençuda que feien tard 
amb la contractació d’un nou 
tècnic i enmig d’un dinar amb 
amigues va decidir escriure a 
Joan Bacardit, a qui coneixia 
de la seva etapa al Juvenil A de 

l’Espanyol i del seu pas per la 
Primera Divisió amb les peri-
ques. A part tenia molt bones 
referències seves per contac-
tes en comú amb ell. Hi havia 
pocs dubtes, la primera passa 
estava feta, ara només calia 
que el tècnic acceptés.
 

“S’havien de prendre moltes 
decisions i la primera era tan-
car l’entrenador. Li vaig enviar 
un missatge per seure i conèi-
xer-nos. La seva resposta em 
va il·lusionar perquè era cur-
ta, però es veien ganes. Li vaig 
proposar el dia següent o en 
dos dies i ell va dir que molt 
millor just a l’endemà”, recor-
da Haces.
 “Quan acaba la tem-
porada havia rebutjat ofertes 
d’altres clubs, però si trucava 
l’Europa els escoltaria. Sabia 
que Nany podia entrar com 
a coordinadora i tenia molt 
bones referències seves d’ha-
ver-la vist amb el Juvenil A. Té 
personalitat, caràcter i sap un 
munt de futbol. Si escoltava 
l’Europa era perquè hi havia 
Nany Haces de responsable de 
la secció”, analitza Bacardit.
 La sala de premsa del 
Nou Sardenya va ser testimoni 
del que estava a punt de pas-
sar. “Vam reunir-nos i als tres 
minuts li vaig dir que sí. Ana-
va predisposat a fitxar perquè 
havia vist l’Europa a Primera 
Nacional i era una plantilla 
que a mi m’agradava molt. 
Tinc molt clar el meu estil i 
l’equip acompanyava. Tenia 

la sensació que si fitxava per 
l’Europa aniria tot molt bé; 
no tant com ha anat; però em 
moria de ganes de dirigir un 
equip així”, recorda Bacardit.
 “La primera impres-
sió va ser molt bona. Em va 
confessar que l’Europa era 
un club que li agradava molt 
i que li feia molta il·lusió di-
rigir-lo. Quan em va dir això 
li vaig dir de deixar-ho tancat. 
La reunió va seguir fins a gai-
rebé dues hores més”, puntua-
litza Nany Haces.
 Entre les coses que 
es van parlar estaven la cons-
trucció d’un cos tècnic el més 
professional possible, amb la 
petició personal de Joan Ba-
cardit de portar el seu fisi-
oterapeuta de confiança, en 
Dani Romero, la tornada de 
Míriam Zamora al club i la 
incorporació de Lucía Martí-
nez, de qui Haces tenia molt 
bones referències. També es 
va fer una llista d’altes i bai-
xes per adaptar l’equip al tèc-
nic i es va decidir una data per 
començar una pretemporada 
que va servir per deixar molt 
bones sensacions i per avisar 
del que estava per venir. La 
resta és història! 8

Primer títol estatal 
en clau femenina

Les escapulades van 
guanyar el seu primer 
títol d’àmbit estatal. 
Com explicàvem en 
l’anterior Escapvulat, 
només dues vegades 
s’havia aconseguit gua-
nyar una lliga i les dues 
van ser en categoria 
autonòmica. El títol 
de Primera Nacional 
2021/22 és, fins ara, el 
de més rellevància de la 
història de la secció.

Nany Haces i Joan Bacardit, els dos principals responsables de l’èxit escapulat

Celebració de la lliga per part del cos tècnic

Els components d’un cos tècnic campió!
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Camí dels 4 anys pels eSports
Àlex Beltran

La segona part de la tempo-
rada 21/22 pels eSports del 
club significa, sens dubte, la 
consolidació del projecte ini-
ciat al 2018. FIFA, NBA i Le-
ague of Legends permeten als 
eSports graciencs tenir pre-
sència en multitut d’àmbits 
i disciplines competitives, 
un dels objectius per aquest 
quart any de vida de la secció.  
 Pel que fa a FIFA, 
per a aquest període entre 
febrer i juny, els jugadors 
dirigits per Beltry competi-
ran en tres plataformes dife-
rents: PS4, PS5 i XBOX. En 
aquest article ens centrarem 
en el paper dels escapulats a 
la nova generació de consoles.  
 Després de mit-
ja temporada a la ‘next 
gen’, els equips de PS5 i 
XBOX Series X/S perse-
gueixen objectius diferents.  

Mentre que a la plataforma de 
Sony tot just s’ha començat a 
la nova generació de consoles 
i joc, a Xbox ja van més ro-
dats, cosa que es pot veure en 
els resultats d’ambdós equips.  
 Els de Xbox, coman-
dats per Fer, protagonitzen 
una temporada farcida de 
bons resultats, on destaca 
el lideratge a la lliga VFSL i 
el bon paper a PLG, VPG, 
VPL i la Copa VPL. Ara ma-
teix, els europeistes de Xbox, 
subcampions d’Espanya a 
la PLG la temporada passa-
da, segueixen a un nivell al-
tissim als eSports de FIFA. 
 D’altra banda, a PS5 
s’està vivint una temporada 
d’aprenentatge necessari de-
gut al canvi al gameplay i a 
l’haver de fitxar 18 cares noves 
(quelcom habitual en equips 
sense excessiu pressupost) i la 
implantació d’una nova idea 
de joc. Els resultats no són 

els millors, però cal tenir en 
compte que s’està competint 
contra els millors equips com 
l’Espanyol, l’Osasuna, el Le-
vante, el Malaga o el Granada 
entre d’altres. Haver arribat 
fins aquí després de 4 anys es 
el major premi per a la secció.

League of Legends 

Després d’una primera incur-
sió en el competitiu del fa-
mós videojoc de Riot Games, 
aconseguint la novena posició 
al campionat de Catalunya, 
s’ha confiat en un nou ros-
ter (plantilla) amb Xynorrys 
i akumalolg a la direcció de 
l’equip i format per  guirado_
victor, yungbratzzz_, Plorcs, 
koditowo i TheMurasakii 
com a jugadors sota la super-
visió de Beltry. L’equip lluita-
rà per a guanyar el campionat 
de Catalunya i participarà al 
‘Circuito Tormenta’ 8

L’Europa, a dalt de tot de la classificació Xbox

Els colors de l’Europa, presents a la Mitja Marató de Barcelona
Si parlem de curses, Barcelona 
és, sens dubte, una de les capitals 
d’aquest esport. Hi ha tot tipus de 
competicions i modalitats i curses 
de totes les distàncies i per a totes 
les edats.
 Fa pocs dies va tenir lloc 
la Mitja Marató de Barcelona i, 
entre els centenars i centenars de 
corredors, la gent que va seguir 
la cursa a peu de carrer va poder 
veure almenys una samarreta de 
l’Europa. Era del soci 679 del club, 
Daniel Francesch, corredor aficio-
nat i que enguany també ha viscut 

molts dels partits de l’Europa a 
fora, havent-se desplaçat a Soria, 
Teruel i Zaragoza.
 Donant-ho tot per la cur-
sa i amb la samarreta de l’Europa 
com a principal ‘reclam’ visual, la 
seva presència va cridar l’atenció 
dels mitjans de comunicació. Fran-
cesch va ser entrevistat per Carles 
Alcoyent, periodista esportiu de 
Betevé, en finalitzar la cursa. Tenia 
pressa, perquè en Daniel arribava 
just a veure l’Europa contra el Nu-
mancia. Com no, va córrer cap al 
Nou Sardenya.

Daniel Francesch, entrevistat per Betevé
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Els equips de base que aspiren a l’ascens a final de temporada
Diversos equips de l’Europa es tro-
ben en lluita pels objectius. Repas-
sem els de la zona alta...
 Pel que fa als equips si-
tuats a la zona alta i que podrien 
assolir una nova categoria l’any 
que ve si fan un gran tram final 
(depenent, sovint també, dels re-
sultats rivals) hi trobem -a tanca-
ment d’aquest periòdic- en catego-
ria masculina el Juvenil B a 1 punt 
de la plaça que donaria ascens a la 
Lliga Nacional i que permetria, si 
l’equip ‘A’ se salva, tornar a tenir els 
dos principals equips juvenils en les 

dues primeres màximes categories 
del futbol juvenil estatal.
 En cadets hi trobem el 
Cadet C, que  es troba 2 punts per 
sota del primer i l’Infantil A, líder 
ara mateix de la categoria 2 punts 
per sobre del segon. En alevins, 
l’Aleví F és primer a la taula i, ja amb 
opcions remotes hi ha l’Aleví G 
amb el líder 8 punts per sobre.
 Pel que fa als equips 
femenins, el Juvenil B, tercer a 4 
punts del líder però amb 2 partits 
menys, lluitarà per l’ascens davant 
Seagull i Guineueta.

El Juvenil B, amb opcions per pujar a Nacional
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‘Maneta’ davant l’Aston Villa!
JUVENIL A FEMENÍ | Les escapulades passen per sobre de les britàniques al Nou Sardenya (5-1)

Xavi de la Ossa

El Juvenil A femení de 
l’Europa es va enfrontar 

a l’Aston Villa en partit amis-
tós al Nou Sardenya. L’expec-
tació era màxima perquè no 
sempre hi ha oportunitat de 
mesurar-te davant un rival in-
ternacional. De fet, si parlem 
del femení escapulat, només 
hi ha un precedent quan el 
Primer Equip va jugar davant 
l’Oxford University al primer 
partit de la pretemporada del 
2015 amb victòria per 5-0.
 Resultat quasi calcat 
davant un Aston Villa que va 
enviar fins a dues pilotes al pal 
en l’inici d’encontre. És cert 
que l’Europa comptava amb 
baixes importants, però a poc 
a poc van entrar al partit amb 
una gran acció de Magda cap 
a Montse i el retall i posteri-
or xut per a l’aturada estètica 
de Ruby. En la següent acció, 

córner a favor i primer gol de 
Sara, jugadora destacada per a 
les europeistes.
 Ni molt menys van 
abaixar els braços les villanes, 
que en ritme de joc van supe-
rat les escapulades en el pri-
mer tram de partit. El següent 
ensurt el va posar Woods amb 
un nou tir que es va estavellar 
a la fusta. Tot seguit va arribar 
el gol de Montse després d’una  
bona recuperació a la pressió i 
segon gol per l’Europa abans 
de marxar a vestidors.
 A la represa, un gol de 
Júlia i un altre de Magda van 
contrarrestar el de Stevens 
a assistència de Charlotte. 
També va tenir una actuació 
destacada la portera Judith, 
amb una aturada mà a mà a 
Mullett en un moment clau.
 En definitiva, bon 
partit i bona victòria en una 
nova experiència per les fut-
bolistes de l’Europa 8

Foto conjunta al final del matx i Paula López en acció durant el partit



13Abril 2022

P
R

IM
E

R
 E

Q
U

IP
 M

A
SC

U
LÍ

Tenir fe mentre hi hagi vida!
ESGOTANT LES MATEMÀTIQUES | L’equip s’aferra a les opcions de permanència a la Segona RFEF

La força de la gent!
La temporada de l’Europa ha tin-
gut mals moments i també bons 
(com els triomfs a Los Pajaritos 
de Soria o el Camp d’Esports de 
Lleida, dos temples del futbol 
amb aromes a Primera Divisió). 
Hi ha hagut partits molt bons, 
bons, regulars, dolents i molt do-
lents, però qui no ha fallat mai en 
tota la temporada és l’afició.
 A diferència d’altres 
entorns socials d’altres clubs, ni 1 
minut de tota la lliga hi ha hagut 
cap mostra pública de falta de su-
port a l’equip per molt malament 

que aquest hagi anat classificat a 
la taula de la lliga. Més aviat tot 
el contrari: el suport de la gent 
amb la plantilla és incondicional 
mentre els jugadors es deixin la 
pell sobre la gespa, un fet que no 
ha tingut excepcions en tot l’any 
tot i perdent partits.
 Grans desplaçaments 
(alguns complicats de fer) han 
acompanyat l’equip en diferents 
camps de la geografia del grup 3 
de Segona RFEF. Si l’equip té al-
guna opció de salvar-se, és en part 
gràcies al ‘jugador número 12’.

Redacció

Els números són compli-
cats i des de fa mesos, 

però l’Europa s’ha aferrat a la 
vida dins la Segona RFEF en 
les darreres jornades. El tri-
omf de l’equip al Prat de Llo-
bregat ha donat un xic d’aire 
als graciencs. Al moment de 
tancar aquest article que el 
lector està llegint, encara no 
s’havia disputat el partit pen-
dent contra el Huesca B i tam-
poc, lògicament, l’Europa-
Badalona, els dos altres duels 
de Setmana Santa que han 
de marcar el futur de l’equip. 
Amb tot, els graciencs han 
tingut un rentat de cara en 

les darreres jornades, compe-
tint cada partit amb opcions 
de puntuar i/o guanyar inde-
pendentment d’aconseguir-ho 
o no. La plantilla ha fet pinya 
entre sí, amb el cos tècnic i 
amb una afició amb la qual el 
matrimoni no ha trontollat ni 
una mica en tota la lliga.
 El conjunt europeis-
ta ha hagut de rotar molt la 
plantilla per culpa de les lesi-
ons en les darreres jornades. 
Això ha tingut un únic factor 
positiu, que és el de descobrir 
al gran públic escapulat dos 
dels talents de la base esca-
pulada: Pol Aldabó al Filial i 
Marcel Samsó al Juvenil A de 
Divisió d’Honor.

En el citat partit a territo-
ri potablava, Aldabó va ser 
titular i va completar els 90 
minuts com a pivot defensiu. 
La seva alçada i corpulència 
permet aquesta versalititat i 
contundència pel central de 
l’Europa B.
 A nivell ofensiu, Sam-
só ja ha participat de més d’un 
partit aquesta temporada amb 
la primera plantilla, comen-
çant pels amistosos d’estiu. Al 
Juvenil A està ajudant a assolir 
l’objectiu de la permanència 
-també amb gols, com contra el 
Cornellà-. Tothom, la planti-
lla d’agost, els nouvinguts i els 
de la casa ajuden a remar cap a 
un ‘miracle matemàtic’ 8
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L’Europa diu adéu a Conrad Pugés,
un dels impulsors de la base del club

EXPRESIDENT | Ens deixa qui va ser el màxim dirigent de l’entitat en el canvi de segle

Àngel Garreta

El club lamenta la pèrdua de Con-
rad Pugés, soci número 66 i qui va 
ser president de l’entitat a finals 
dels noranta i inicis de segle.
 Conrad Pugés i Rull (5 de 
juliol del 1947) ens ha deixat als 74 
anys després de no poder superar 
una llarga malaltia. Soci del club 
des del 1989, va entrar a formar 
part de la directiva gracienca als 
anys 90 i es va convertir en presi-
dent el 1999, dirigint l’entitat du-
rant un mandat fins el 2003, quan 
Joan Josep Isern va prendre el re-
lleu.
 Al costat del directiu Ma-
nel Molina i l’exjugador Alfonso 
Gallardo, va ser impulsor de l’actu-
al Escola de futbol del Club Espor-
tiu Europa. Sempre present en la 

vida europeista, darrerament havia 
assistit a tots els actes importants 
de l’entitat al marge de formar 
part, com a secretari, del Consell 
Consultiu de l’entitat, una figura 
estatutària formada pels expresi-
dents i socis més antics.
 Entre les seves vincula-
cions futbolístiques va dirigir el 
torneig de futbol base Barcelona 
Cup, que sovint inaugurava les se-
ves edicions a Gràcia. El passat 5 
de gener, Pugés va realitzar el 
seu darrer acte europeista 
concedint una entrevista 
per a un reportatge rea-
litzat per Ràdio Marca 
Barcelona sobre els di-
estadis que ha tingut 
l’Europa, tot explicat 
el pas del vell al Nou 
Sardenya 8

Va ser president 
del club entre
1999 i 2003

Va tenir especial
sensibilitat per a 

la base, impulsant
al costat del

Manel Molina
i Alfonso Gallardo

l’actual Escola

El passat
5 de gener

va intervenir
per darrera

vegada en un
reportatge

Impulsor del portal
web oficial del club

Sota el mandat de Pugés va veu-
re la llum l’actual web oficial del 
Club Esportiu Europa (llavors 
sota domini ‘punt com’).
 L’any 2001 es va am-
pliar la comunicació del club 
afegint la figura del portal 
d’internet i el ‘webmaster’ a 
l’àrea de relació amb la premsa. 
Aquella primitiva pàgina ha 
anat evolucionant fins convertir-
se en el mitjà actual amb prop de 
21 anys ininterromputs donant 
servei informatiu als socis, sòcies 
i aficionats de l’Europa, ara am-
pliant camí a les xarxes.

Sobre aquestes línies, en un acte amb equips de base.
A sota, en un acte del Consell Consultiu del club.
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L’europeista Joan Solé Tura

Més enllà del 
futbol, l’altra
gran passió
de la vida 

de Joan Solé
va ser 

l’escriptura.

Al llarg dels anys
va escriure 

diversos llibres 
sobre la història

i biografies
de diferents
 personatges 

de Mollet. 

Finalment, va 
morir el 2008 

amb 91 anys, just
un any abans que 
ho va fer el seu 

germà Jordi.Solé és el segon futbolista de la línia de sota començant per l’esquerra, amb la pilota al genoll i mirant cap a terra

Xavier Vidal

Quan a casa nostra s’ano-
menen els cognoms Solé 

Tura, a tothom li ve al cap 
conceptes com la transició, 
antifranquisme, PSUC, pare 
de la Constitució, etcètera. 
Però tot això fa referència a 
Jordi Solé Tura i aquí nosal-
tres parlarem del seu germà, 
en Joan.
 Nascut a Mollet del 
Vallès el desembre de 1917, 
deixà d’anar a l’escola ben jove 
per ajudar a tirar endavant el 
forn que la família regentava. 
Tot i això, i malgrat la feina, 
va treure temps per jugar a la 
seva passió, el futbol. Va inici-
ar-se en un equip infantil, per 

tot seguit passar al Mollet. La 
temporada 1934/35 fitxava 
pel Barcelona, on jugaria no-
més partits amistosos i al final 
del curs, l’entrenador blaugra-
na Plattkó, el veuria encara 
massa verd i el club el cediria 
a l’Europa.
 Amb l’escapulada de-
butava en partit oficial en la 
primera jornada del Campi-
onat de Catalunya contra el 
Terrassa l’1 de setembre de 
1935. Aquell dia marcà un 
dels quatre gols en la victòria 
per 2-4 a casa dels egarencs.
 Solé era un extrem es-
querre pur i aquella tempora-
da va compartir posició amb 
Ballester II, tot i que hi havia 
partits en què l’entrenador 

Càndid Mauricio el situava a 
banda canviada.
 La següent tempora-
da, la 1936/37, ja quedà mar-
cada per l’esclat de la Guerra 
Civil, però Solé es consolida-
ria a la davantera escapulada i 
seria una peça important per 
a aconseguir l’ascens a la mà-
xima categoria del Campionat 
de Catalunya. Ell i el tam-
bé molletenc Juli Gonzalvo, 
“Gonzalvo I”, van marcar gols 
decisius per a l’ascens.
 El conflicte bèl·lic de-
manava cada vegada a més ho-
mes i Solé seria mobilitzat al 
front de guerra, concretament 
a Madrid, disputant el darrer 
partit amb l’Europa “sota les 
bombes” l’agost de 1937. 

 A l’inici del 1939 i 
en plena retirada republica-
na, Solé renunciava a l’exili i 
abandonava la seva unitat mi-
litar per retornar a Mollet i re-
obrir el forn de la seva família. 
Aquest retorn a la normalitat, 
tot i que la postguerra marca-
va unes condicions duríssimes 
en tots els sentits, va permetre 
també a Solé retornar a l’Eu-
ropa la temporada 1940/41, 
on seria titular en tots els par-
tits oficials i, per tant, també 
un dels onze futbolistes que 
va inaugurar l’estadi de Sarde-
nya el desembre de 1940. 
 La temporada següent 
jugaria pocs partits, cosa que 
el va fer fitxar pel Girona en el 
curs 1942/1943, aleshores si-

tuat a la Segona Divisió. Allà 
disputaria dos partits oficials 
i marcaria un gol. Vist el poc 
protagonisme de què va gau-
dir, a la mateixa temporada 
retornaria a l’Europa, on tam-
bé jugaria, tot i que amb poc 
protagonisme, el pròxim curs. 
A les acaballes de la tempora-
da 1945/46 penjaria les botes 
al Mollet.
 Finalment, direm que 
Joan Solé va estar set tempo-
rades al Club, disputant 77 
partits oficials (i jugant-ne 
molts altres de caràcter no 
oficial), sobretot durant la 
Guerra Civil. En aquestes 
campanyes, va marcar un to-
tal de 29 gols amb la samarre-
ta escapulada. 8
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