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OBJECTIUS | Els primers equips canvien de repte pel curs 22/23. El Juvenil A masculí manté buscar la permanència

Una nova pretemporada en marxa

Àngel Garreta

Intentant evitar una calor 
de justícia en un dels estius 

més calorosos de les darreres 
dècades, tres dels principals 
equips de l’Europa ja es tro-
ben en marxa per a preparar 
la pretemporada. Aquests són 
els primers equips masculí i 
femení i el Juvenil A masculí 
de Divisió d’Honor.
 Amb motiu de les ob-
res de canvi de gespa artificial 
al Nou Sardenya, les sessions 
de preparació dels equips 
escapulats s’està realitzant 

aquests dies al Camp de l’Àli-
ga. No serà fins ben entrats 
al mes de setembre que tots 
els equips del club que entre-
nen a l’estadi gracienc podran 
tornar a la normalitat.
 Dels tres equips re-
tornats a l’activitat, només 
un d’ells conserva el mateix 
objectiu que la temporada 
passada. Es tracta del Juvenil 
A, que un any més intentarà 
assolir la permanència a Di-
visió d’Honor. Els altres dos, 
els principals equips sènior 
del club, canvien radicalment 
d’objectiu respecte la tempo-

rada passada. Així doncs, el 
Primer Equip masculí, recent 
descendit de Segona RFEF, 
té l’objectiu d’intentar tornar 
a pujar per a recuperar la ca-
tegoria. Dins el grup català 
de Tercera l’Europa buscarà 
el  premi de l’ascens, fita que 
va assolir fa dues temporades 
com a campió.
 A l’altra banda, en 
categoria femenina, l’actual 
campió de Nacional estrenarà 
una nova categoria. Tal com 
va passar l’anterior tempo-
rada amb l’equip masculí, la 
plantilla dirigida per Joan 

Bacardit ’fundarà’ la Segona 
RFEF femenina. L’objectiu 
de l’equip escapulat és asse-
gurar la permanència per a 
consolidar una categoria que 
el durà a viatjar per mitja 
península en un curs esportiu 
que promet ser apassionant i 
ple de reptes.
 Durant el mes d’agost 
i de forma progressiva, ani-
ran tornat a l’activitat els alt-
res equips del club, entre ells 
els altres tres principals que 
tindran cobertura informati-
va setmanal: Filials masculí i 
femení i Juvenil A femení.

Aquesta temporada, els mit-
jans oficials del club ampli-
aran la cobertura d’aquests 
equips amb més contingut 
atemporal, intersetmanal i, 
com no, també en paper en 
aquesta mateixa publicació 
periòdica mensual.
 Comença oficialment 
el curs 2022/2023 i ho fa amb 
un horitzó apassionant, espe-
cialment pels reptes dels pri-
mers equips, sense oblidar les 
categories ’top’ en què mili-
ten els juvenils, el Filial mas-
culi (a Primera Catalana) i el 
recent creat Filial femení 8

Primera sessió d’entrenament del Primer Equip

Un exercici del Juvenil A masculí aquest juliolClara Clemente, el retorn més esperat al femení
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NOU PROJECTE | Comença una nova etapa amb Ignasi Senabre al capdavant del cos tècnic

Un únic objectiu: tornar a pujar

Àngel Garreta

”Som l’Europa... a Tercera 
Divisió, cal pujar”. Aques-

tes són les paraules que va di-
rigit el nou tècnic Ignasi Se-
nabre a la plantilla gracienca 
en el seu primer discurs abans 
del primer entrenament de 
pretemporada. Clar, curt i 
contundent.
 Ningú dubta que, 
el campió de la temporada 
2020/2021 i recent descendit 
de Segona RFEF la tempora-
da passada, parteix amb l’ob-
ligació de posar aquest repte 
al capdavant dels objectius 
d’una temporada on es dispu-
tarà una Tercera Divisió molt 

curta (només 16 equips) i on 
el primer classificat pujarà 
directe i els següents quatre 
equips disputaran el play-off 
d’ascens. Una promoció per 
pujar que varia una mica res-
pecte les anteriors: s’hi classi-
ficaran el 2n, 3r, 4t i 5è de la 
lliga, que primer s’eliminaran 
entre ells en partit d’anada i 
tornada. L’equip català super-
vivent d’aquestes semifinals 
i final local, jugarà una final 
estatal contra el supervivent 
d’un altre grup, també a ana-
da i tornada, per a decidir 
l’ascens final a Segona RFEF.
 Així doncs, ja sigui 
per la via directa o per la via 
de tres rondes de promoció 

(dues locals i una estatal), 
l’Europa buscarà recuperar la 
categoria que va perdre l’any 
passat. Ho farà amb un bloc 
de renovats d’habituals titu-
lars i mitja plantilla nova.
 Tots ells hauran d’as-
similar els nous conceptes 
d’un cos tècnic nou però que 
arriba a la categoria amb l’ob-
jectiu molt ben fixat al cap. 
També hi haurà protagonisme 
pels jugadors més destacats de 
la base en un any on els prin-
cipals equips militaran a cate-
gories ’top’: el Juvenil A a la 
consolidada Divisió d’Honor 
i el Filial just un esglaó per 
sota, a la sempre competida 
Primera Catalana 8

Ignasi Senabre durant el primer entrenament

Expressament curta
La primera plantilla escapu-
lada compta ara mateix amb 
19 jugadors i tot fa pensar 
que quedarà tancada així. 
És la intenció de la direcció 
esportiva i de l’entrenador: 
un grup de jugadors expres-
sament curt per tal de fer 
entrar en dinàmica de Pri-
mer Equip els jugadors de la 
base, ja siguin del Filial de 
Primera Catalana o del Ju-
venil A de Divisió d’Honor. 
 D’aquesta manera 
es busca no haver de ‘nom-

brar’ jugador de la primera 
plantilla un futbolista que, 
possiblement, escalfi ban-
queta a Tercera Divisió i 
tampoc jugui a DH o Pri-
mera Catalana. El cos tècnic 
i la direcció esportiva volent 
que el talent de casa estigui 
permanentment competint 
i és per això que els millors 
dels equips de base, en fun-
ció de les posicions que de-
mandi l’equip de Tercera, 
aniran entrant i rotant per a 
gaudir de minuts a 3a RFEF.
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Un rival dur com a primer gran repte

Sense aperitius ni entrant: 
el primer plat que tastarà 

l’Europa aquesta temporada 
serà un plat fort i contundent: 
la Montañesa... i al seu camp.
 Després de dues set-
manes d’entrenament per a 
agafar els conceptes tàctics i la 

forma física, l’Europa dispu-
tarà el primer partit d’estiu ja 
amb caràcter oficial: la prime-
ra eliminatòria de la Copa Ca-
talunya. Ho farà davant una 
de les bèsties negres de l’era 
moderna pels graciencs, una 
Montañesa a la que sempre ha 

costat vèncer, especialment al 
seu camp. Fins i tot la tempo-
rada 2020/2021, on l’Europa 
va acabar campió amb només 
3 derrotes a la lliga, una d’elles 
va ser a Nou Barris (4-2).
 Si parlem de duels no-
més a la Copa Catalunya, hi 

ha un esperançador precedent 
la temporada 1989/1990 (en-
cara sota el nom de Copa Ge-
neralitat) on els graciencs, en 
partit d’anada i tornada, van 
guanyar a Nou Barris per 1-5 
-un partit del qual no es con-
serva la fitxa tècnica ni foto-

grafies, ni tan sols a la FCF-.
Aquest proper diumenge 7 
d’agost, a les 20:15 hores, 
l’Europa es donarà cita a la 
‘bombonera’ groc i negra per 
a intentar classificar-se per a 
la següent ronda d’una com-
petició molt estimada.

Sorteig de camp al darrer Montañesa-Europa
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Una pretemporada de nivell
MÀXIMA EXIGÈNCIA | Rivals de Primera i Segona Divisió per arrencar l’estiu

El primer pas cap al somni va començar el mes d’agost...
Les primeres veus augurant una 
gran temporada del Primer Equip 
femení van començar fa tot just 
un any, quan les gracienques ini-
ciaven la pretemporada. Amb una 
plantilla renovada i un Joan Bacar-
dit que arribava a la banqueta del  
Nou Sardenya, l’equip va perdre 
els tres primers amistosos que va 
disputar davant el Levante Las 
Planas (1-3), i l’AEM (3-2 i 1-3).  
 No va ser fins al quart 
amistós d’estiu, davant el Seagull 
a Badalona, que les europeistes no 
van donar la primera sorpresa en 

imposar-se per 1-4 a un equip de 
Reto Iberdrola (Segona Divisió la 
temporada passada). Després de 
la primera sorpresa va arribar una 
esperada victòria per 0-8 davant el 
Palautordera i un sorprenent 0-1 a 
la CE Joan Gamper davant tot un 
Barcelona B que també havia de 
competir al segon nivell estatal.
 L’últim partit va aca-
bar amb un 6-1 al Nou Sardenya 
davant el Terrassa i amb el con-
venciment que la temporada 
2021/2022 podia ser la de l’ascens, 
com finalment va acabar sent.El Primer Equip femení després de guanyar el Seagull

Xavi de la Ossa

La pretemporada està pen-
sada per a perdre i fer 

saltar les alarmes, deia Joan 
Bacardit en les primeres de-
claracions de la temporada als 
mitjans oficials del club. Les 
gracienques han arrencat els 
entrenaments per a preparar 
una nova i il·lusionant tempo-
rada a la Segona RFEF i el pri-
mer pas serà posar-se a to amb 
els partits amistosos d’estiu. 
 Nou encontres per a 
conjuntar totes les peces de la 
nova plantilla i per a testejar 
el nivell de l’equip davant ri-
vals de Primera i Segona Di-
visió en el primer tram de la 
pretemporada. Levante Las 
Planas, AEM, Espanyol, Es-
panyol B, Barcelona B, Font-
santa i Cornellà completen 
la llista d’amistosos de pre-
temporada. Davant l’equip de 
Sant Joan Despí i el de Lleida, 

les escapulades disputaran dos 
partits, el segon contra les llei-
datanes a l’Àliga com a cons-
quüència de les obres de canvi 
de gespa que van iniciar-se al 
Nou Sardenya el passat 25 de 
juliol i que, segons les previsi-
ons de l’empresa, s’allargaran 
fins al 5 de setembre, una set-
mana abans d’arrencar la lliga
 La pretemporada va 
suposar un punt d’inflexió 
l’anterior estiu i tant Nany 
Haces, coordinadora, com 
Joan Bacardit, tècnic, han tre-
ballat pensant en enfrontar-se 
a rivals del màxim nivell que 
posin contra les cordes un 
Europa que, en un principi, 
tindrà un grup molt fort en la 
competició domèstica.
 En el moment de re-
dactar aquestes línies l’equip 
encara espera confirmació ofi-
cial del calendari i rivals defi-
nitius per part de la Federació 
Espanyola de Futbol 8

Andrea i Pili Porta escoltant el tècnic (a dalt) i Joan Bacardit donant instruccions (a baix)
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Mirada al futur: canvi de gespa
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Amb dos anys de retard, 
però finalment el Nou 

Sardenya podrà canviar el seu 
aspecte del rectangle de joc i 
instal·lar una gespa artifici-

al de nova generació que no 
només permetrà un millor 
aspecte del terreny de joc i 
fluidesa de les accions futbo-
lístiques sinó també impedir 

un bon nombre de lesions de 
llarga durada per culpa del seu 
mal estat anterior. 
 Les obres van comen-
çar el passat 25 de juliol i s’es-

pera que estiguin enllestides 
a finals de la primera setma-
na de setembre o inicis de la 
segona. Un cop instal·lada, 
els equips que ara entrenen 

al Camp de l’Àliga aniran re-
tornant al seu lloc habitual. A 
nivell de primers equips, s’ha 
demanat a les federacions co-
mençar les lligues a domicili.
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Redacció

La temporada 2022-
2023 ja és aquí i els dos 

equips amb els que comp-
tarà l’Europa en la modali-
tat virtual de futbol ja estan 
començant la pretemporada.  
 Tant els escapulats 
de PS5 com els de Xbox te-
nen per endavant reptes 
d’alçada per a aquesta prope-
ra temporada, començant 
per tractar de seguir apre-
nent i poder competir amb 
els millors equips de l’estat. 
 Si bé a Xbox la pas-
sada campanya va ser gairebé 
perfecta (títol de Copa VFO, 
subcampionat a la Primera di-
visió de VFO i bona posició a 

les altres lligues), a PS5 es va 
notar el canvi de plataforma i 
els de Beltry (mànager de la 
secció) van patir de valent a 
una segona divisió de la VFO 
que els va venir una mica gran. 
Ara bé, amb la nova tempora-
da i els reforços que s’estan 
fent i es faran als equips, es vol 
tenir plantilla per a competir 
amb tots els rivals de l’elit.  
 
A PS5, els de Beltry incorpo-
ren a Chinobadajoz i Kike-
porras com a capitans i es re-
forçaran a totes les posicions, 
mentre que a la plataforma 
de Xbox, l’equip s’ha guanyat 
amb escreix la seva continuï-
tat i només s’incorporen dues 
peces per acabar de completar 

la plantilla . Així doncs, a PS5 
els europeistes jugaran VFO, 
PLG i VPG (aquestes dues 
últimes tercera i segona com-
petició al panorama estatal en 
importància), mentre que els 
escapulats de Xbox jugaran la 
VFO, VPG , PLG i VPL. 
 La temporada enca-
ra queda un xic lluny, doncs 
arrencarà el proper mes de 
novembre, però el treball, 
especialment en matèria de 
fitxatges, comença ja. La feina 
pels de Beltry ja no s’aturarà 
fins l’inici de la competició i, 
fins aleshores, es jugaran dife-
rents tornejos i amistosos, al-
gun d’ells de força importàn-
cia esportiva com és la Copa 
Catalunya 8

eSports: el repte de seguir creixent
FUTBOL VIRTUAL | L’Europa tornarà a competir en dues plataformes: PS5 i Xbox

L’Europa, a la trobada d’eSports a l’Espai Jove La Fontana
El passat divendres 15 de juliol a la tarda, 
l’Europa va ser protagonista en una trobada 
molt especial d’esports virtuals a Gràcia on es 
van viure unes hores amb diverses activitats re-
lacionades amb els eSports.
 L’Espai Jove La Fontana va acollir la 
primera trobada d’eSports electrònics celebrada 
a Gràcia i amb entrada lliure. Els aficionats que 
s’hi van apropar van participar en un torneig de 
FIFA per equips i van poder demostrar el seu 
nivell competint en una partida ‘beat the pro’, 
tractant de guanyar la partida davant un juga-
dor professional. 
 Aquesta trobada la van impulsar con-
juntament el CE Europa, els e-Dragons, el Dis-

tricte de Gràcia i l’Espai Jove La Fontana. La 
jornada també va comptar amb una xerrada a 
càrrec de Mercè Saltor, consellera del Districte, 
Dragons Gaming i Àlex Beltran ‘Beltry’, màna-
ger dels eSports del Club Esportiu Europa.
 Amb aquesta i altres experiències re-
cents fora de Gràcia, els esports virtuals del club 
segueixen apostant pel seu creiement, no no-
més dins els resultats esportius de les diferents 
modalitats de competició, sinó també en trac-
tar d’apropar una modalitat ja molt present en-
tre el jovent actual i que sovint costa d’encaixar 
en gent de més edat. El balanç de la trobada va 
ser molt positiu i va servir per poder posar en 
valor aquesta secció del CE Europa.Una partida de futbol en la trobada de La Fontana

Decidits
els capitans

ChinoBadajoz i Kiikeepprras19 són els nous capitans de l’equip de PlayStation 5.  El primer duu 10 anys 
competint en aquesta modalitat. Pel que fa a Xbox hi haurà tres jugadors capitans: Fer, Ibiza i Nesta, els 
mateixos de l’exitosa temporada passada que va culminar amb el títol de Copa VFO.

Samarreta de campions!

L’equip d’Xbox va fer història la temporada passada 
assolint el títol de Copa VFO contra el Nàstic. Els 
jugadors de la plantilla ho recordaran amb una sama-
rreta commemorativa de l’ocasió.
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Europeistes pels Estats Units!

Xavi de la Ossa

Els Estats Units solen ser 
una finestra d’oportunitat 

professional. A través del fut-
bol, són moltes les persones 
que opten per viatjar a Nord-
amèrica a la cerca d’una aven-
tura que permeti viure tota 
una experiència lluny de casa. 
A l’Europa no són pocs els ca-
sos de futbolistes (tant feme-
nins com masculins) que han 
optat pels Estats Units com a 
via per a seguir progressant en 
les seves carreres professionals 
i esportives. En futbol femení, 
a més, s’afegeix que fins ara les 

nord-americanes han estat un 
exemple mundial en prepara-
ció física en aquest esport.
 Sepha i Ricki Vidal 
han estat els últims noms 
d'una llista on s'afegeixen Ig-
nasi Varona, que va guanyar la 
lliga a Tercera Divisió amb el 
Primer Equip masculí abans 
de marxar al Wisconsin Bad-
gers per continuar amb els 
seus estudis i jugar a futbol. 
Cas sonat també el d'Ona, 
jugadora que va militar al 
Primer Equip femení fa dues 
temporades procedent de 
Northern State University, on 
també compaginava la pràc-

tica esportiva amb els estudis 
havent passat prèviament una 
temporada al Juvenil A feme-
ní escapulat.
 Els últims i més sonats 
casos, han estat, com comen-
tàvem amb anterioritat, els de 
Sepha i Ricki Vidal. Sepha, 
jugadora que ha estat com-
paginant convocatòries amb 
el Primer Equip i el Juvenil A 
aquesta temporada, ha volat 
destí Atlanta per estudiar i ju-
gar a la Georgia State Univer-
sity, on la futbolista gaudeix 
d’una beca per a continuar 
els seus estudis de periodisme 
compaginant amb el futbol. 

Ricki Vidal també ha emprès 
l’aventura americana. El da-
vanter, format a Gràcia, es-
tudiarà aquest pròxim any un 
màster als Estats Units amb 
una beca per a jugar a futbol. 
Després de completar la seva 
primera temporada sencera 
amb el Primer Equip, Estats 
Units s’emporta a un altre fut-
bolista que podrà continuar el 
seu creixement. 
 L’últim cas ha estat el 
de Sara Estrada, futbolista del 
Juvenil A de l’Europa. A les 
ordres de Nany Haces les dues 
últimes temporades, la central 
ha esdevingut figura impor-

tant en l’equip que ha pogut 
disputar per primera vegada 
en la història la Copa Ca-
talunya. Tot i la derrota a la 
semifinal contra el Barcelona, 
el seu paper aquesta campa-
nya ha esdevingut clau. Es-
trada marxa als Estats Units, 
concretament a Florida, per 
continuar, d’igual manera 
que han fet els seus homò-
nims, amb la seva formació 
professional i carrera futbo-
lística. Per a l’Europa és un 
orgull que els i les esportistes 
formats a la casa gaudeixin 
d'aquestes oportunitats per 
crèixer en tots els sentits 8
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DIVERSOS CASOS | En els últims anys ha estat comú que els jugadors i jugadores optin per la via nord-americana

Sara Estrada, central del Juvenil A, últim cas de futbolista europeista que marxa als Estats Units

Àlex Isern: aventura canadenca
Àlex Isern, qui fou jugador del Pri-
mer  Equip de l’Europa, va passar 
la primera part de la temporada 
2010/2011 al Canadà, on va estu-
diar l’últim curs de la carrera de di-
recció i administració d’empreses a 
la University of British Columbia.
 Els “Thunderbirds” de 
la Universitat British Columbia 
(UBC), on jugava Àlex Isern, van 
quedar sotscampions de lliga. El 
futbolista gracienc va ser inclòs a 
l’All Star de la lliga, escollit com 
millor migcampista.

 En l’actualitat, Isern, 
fundador d’ISL a Estats Units, 
duu anualment centenars de juga-
dors a Barcelona per a fer prepa-
ració esportiva, clínics amb juga-
dors professionals i turisme per la 
ciutat. Fins l’esclat de la pandèmia 
han entrenat sovint tant a l’Àliga 
com al Nou Sardenya i aquest ma-
teix estiu ha organitzat la gira del 
primer equip masculí del FC Bar-
celona pels Estats Units, on els de 
Xavi Hernández s’han enfrontat a 
Madrid, Juventus i LA Galaxy.
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NORMALITAT | La Festa Major de Gràcia recupera el format que tenia abans de la pandèmia de la Covid-19

Tornarem a passejar per la festa!

Cultura i esport, units
L’Europa sempre ha estat 
proper als seus veïns en 
àmbits que van més enllà 
de l’esport. Ho ha estat es-
pecialment aquest segle, on 
el seu entorn i les activitats 
socials s’han potenciat molt 
més que en dècades anteri-
ors. D’aquesta manera, l’Eu-
ropa participa activament 
de la seva Festa Major, però 
també de la tradició de Sant 
Medir -on hi té colla pròpia- 
i, girant la vista al seu barri 
fundacional, El Poblet, tam-
bé forma part de la comissió 

organitzadora de les festes 
de la Sagrada Família. 
 I és que en la socie-
tat d’avui és impossible des-
vincular cultura d’esport. 
Ambdós elemens van units i 
en aquest sentit actua el CE 
Europa quan es tracta de fer 
quelcom més que donar pa-
tades a una pilota.
 Aquesta implicació 
amb la societat, també en 
ocasions solidària, ha con-
solidat la imatge de l’Eu-
ropa i ha fet créixer la seva 
marca en l’àmbit social.

Àngel Garreta

De mica en mica, tot al 
nostre voltant torna a 

la normalitat. Ho farà tam-
bé la Festa Major de Gràcia 
aquest proper 15 d’agost, amb 
un format que recordarà el 
d’abans de la pandèmia i amb 
molts carrers guarnits, tal 
com si aquí no hagués passat 
res. De fet, seran fins a 23 les 

diferents comissions de festes 
que hi haurà enguany per a 
celebrar la festa gracienca del 
15 al 21 d’aquest mes. Tam-
bé recuperarà l’Europa una 
tradició anual per festes com 
és la passejada pels carrers 
guarnits. Ho farà el dijous 
18 d’agost a la tarda amb la 
presència de directius, tècnics 
i les primeres plantilles mas-
culina i femenina del club. 

El gruix de jugadors i jugado-
res es donaran cita el dia 18 a 
les 16:30 hores a la Plaça Ro-
vira. Des d’allà dos grups di-
ferents i barrejats caminaran 
pels carrers i places que parti-
cipen dels guarnits de la Festa 
Major gracienca.
 Esperem que aquest 
retorn a la normalitat sigui 
permanent i gaudim com hem 
fet sempre de la festa 8

Passejades dels primers equips fa 2 anys
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Protagonisme per a la base

Xavi de la Ossa

És ja tradició a l’Europa 
que a la pretemporada, 

tant en categoria masculina 
com femenina, hi hagi una 
alta participació de futbolis-
tes formats a les categories in-
feriors del club. El cos tècnic 
completa les pretemporades 
amb jugadors/es de la casa 
per donar-los oportunitat de 
promocionar amb els primers 
equips. Aquesta temporada 
no és l’excepció i entre mas-
culí i femení són més d’una 
quinzena de futbolistes els/
les que estan participant en 
els entrenaments (i pròxims 
amistosos) amb els equips 
principals del club.
 El Primer Equip mas-
culí compta amb fins a 7 ju-
gadors que formaran part del 
Filial aquesta temporada: 
Pol Aldabó, Víctor Vilajosa-
na, Manel Lozano, Michael, 
Marcel Gavarró, Pol Morlans 
i Abubacarry Juwara, aquest 
últim procedent del Mataró. 
En aquest cas, hi ha un nom-
bre molt alt de jugadors for-
mats a l’Europa perquè Ignasi 
Senabre ha decidit, tal com 
va explicar als mitjans ofici-

als del club, comptar amb una 
plantilla expressament curta 
(19 integrants) per a poder 
completar convocatòries amb 
peces del Filial que competirà 
a la Primera Catalana.
 Això es pot fer perquè 
l’Europa B estarà només una 
categoria per sota del Primer 
Equip, cosa que facilita el salt 
dels esportistes a la Tercera 
RFEF i, a la vegada, fa que pu-
guin gaudir de minuts a Pri-
mera Catalana en cas que no 
puguin gaudir-los amb l’equip 
gracienc.
 Cal destacar que sis 
d’aquests set integrants del Fi-
lial masculí a la pretemporada 
són peces clau en l’ascens de 
categoria que va aconseguir 
l’equip aleshores entrenat per 
Josep Maria Gené a la Segona 
Catalana.
 D’igual manera que 
amb el masculí, el Primer 
Equip femení també confia 
en les futbolistes del Juvenil 
A per començar la pretempo-
rada a les ordres de Joan Ba-
cardit. A falta d’efectives del 
Filial femení, tot just creat 
aquest estiu i que començarà a 
competir a la Segona Divisió 
Catalana, és el primer equip 

juvenil, competint en màxi-
ma categoria, l’equip que més 
futbolistes aporta a la pretem-
porada que tot just acaba de 
començar.
 Set futbolistes del 
Juvenil A han arrencat els 
entrenaments amb el Primer 
Equip: Neus Vila, Júlia Gó-
mez, Paula López, Magda 
Mola i Raquel Ramos, junt 
amb les noves incorporaci-
ons Brooklyn i Berta Egea. A 
aquestes se li afegeixen Anna, 
a les files del Filial, i Montse 
Amella. Aquestes últimes van 
formar part de l’equip que la 
temporada passada es va clas-
sificar per a disputar la Copa 
Catalunya per primera vegada 
en tota la història. 
 A més, Daniela, Ma-
riona i Maya (nova incorpo-
ració) se sumaran a la pretem-
porada a les ordres de Joan 
Bacardit abans d’iniciar els 
entrenaments amb el Juvenil 
A a partir del 17 d’agost.
 L’Europa continua 
mantenint així la seva aposta 
per la gent de la casa i conso-
lida cada cop més l’estructura 
que permet als i les futbolistes 
formar-se per arribar a dalt de 
tot amb garanties 8
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FUTUR | Els jugadors i jugadores dels filials i juvenils, importants pels primers equips

Júlia, Martina Rodés, Paula López i Neus (del Juvenil A) fent pretemporada amb el Primer Equip femení

Pol Aldabó i Víctor Vilajosana, jugadors del Filial
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UNIÓ SOCIAL | El desig de tenir un terreny de joc verd va fer treballar en equip club i afició

La primera gespa del Sardenya
Xavier Vidal

Aquest estiu, després de 
molta espera i paciència, 

la malmesa gespa artificial del 
Nou Sardenya serà renovada. 
En els nostres temps cap club 
fa actes pels seus constants 
canvis de gespa, però fa 60 
anys els costums socials eren 
molt diferents. 
 Ens traslladem a la 
temporada 1959/1960, quan  
es va començar a parlar in-
sistentment del projecte de 
dotar de gespa al nostre ter-
reny de joc, que era de terra 
i excessivament dur. El pro-
jecte  va ser molt ben acollit 
i va servir de plataforma de 
nombroses i importants apor-
tacions en efectiu, la qual cosa 
va fer decidir a la Junta Direc-
tiva a constituir una comissió 
d’inesborrable record, la ”Co-
missió pro-gespa”.
 Un antic somni  dels 
socis europeistes es veuria fet 
realitat i  tot això degut a unes 
persones d’indubtable estima 
al club. Aquests eren els seus 
noms: Francesc Hidalgo, Au-
reli Llauradó i Lluís Vilar van 
ser els iniciadors d’aquesta 
Comissió  que després s’aug-
mentaria amb Antoni García, 
Jaume Rius, Jaume Guasch, 
Antoni Aspeix, Antoni Láza-
ro, Jaume Monreal, Antoni J. 
Capell, Macari Torrent, Da-
niel Gutiérrez, Lluís Gil, En-
ric Rodrigo i J. Gregori. 
 A benefici de les la-
bors que realitzava la citada 
Comissió, es va organitzar 
al final de la temporada un 

partit de futbol amistós que 
es va jugar  en el camp dels 
Corts, contra l’equip alema-
ny de l’Stuttgart, que va vèn-
cer per 1-2.  Els barcelonistes 
Medrano i Yanko Daucik van 
reforçar els nostres i l’alinea-
ció inicial de l’Europa  va ser 
aquesta: Medrano; Jarque, 

Ribes, Tosca II; Camacho, 
Piera; Ozcoz, Tosca I, Yanko 
Daucik, Valls i Bosch.
 El dia 9 de maig , a les 
set de la tarda, va tenir lloc 
l’acte d’inauguració de les ci-
tades obres, que va consistir 
en uns parlaments i que va 
culminar quan el president 
del club, el senyor Pont i 
Anoll, es va dirigir a la taula 
situada sobre el terreny de joc, 
damunt de la qual, i guarnida 
amb una bandera escapulada, 
es trobaven dipositats un pic i 
una pala, i va donar inici sim-
bòlicament a les obres, que 

estaves pressupostades en uns 
2.300 euros d’avui. 
 Finalment, el dia 14 
d’agost del 1960, després d’un 
parell de mesos d’incessants 
treballs en el nostre camp que 
es van aprofitar també per 
construir un bon nombre de 
noves grades, es va celebrar 

una gran festa: al matí van 
tenir lloc uns actes religiosos 
i uns altres de socials (deixar 
anar coloms, traques, audició 
de sardanes i una tómbola). 
A la tarda, un partit entre 
l’Europa i el primer equip del 
Barcelona. El ple va ser imp-
ressionant, potser un dels més 
grans en la història del vell 
Sardenya. Enmig d’un gran 
arc format per desenes de glo-
bus blancs i blaus, van saltar 
a la gespa verda els següents 
onzes... per l’ Europa: Vilal-
ta;Pedrín, Ribes, Navarro; 
Camacho, Martí- Samitier; 

Montañá, Mor, Julián, Salud 
i Donato. Pel Barcelona: 
Ramallets; Olivella, Rodri, 
Grácia; Ribelles, Gensana; 
Coll, Kocsis, Evaristo, Kuba-
la i Villaverde. Encara que en 
aquest cas el resultat era el de 
menys; mínima derrota eu-
ropeista per 2-3 amb gols dels 
europeistes Montañá i Mor i 
un ’hat-trick’ de Kocsis pels 
blaugranes. 
 Sardenya va passar de 
tenir un aspecte vell, aspre i 
dur, a tenir unes característi-
ques de modernitat, on també 
van contribuir a això les noves 
graderies construïdes i l’amp-
liació del terreny de joc en un 
metre i mig , quedant  en 104 
x 57 metres. Si l’Europa havia 
viscut a través de la seva dila-
tada vida jornades glorioses, 
obvi és ressaltar que aques-
ta va igualar a totes aquelles, 
omplint de satisfacció a tots 
els bons europeistes 8

Remant tots
sota un desig

comú, directiva
i socis de l’època
van fer possible
la primera gespa

del vell estadi
de Sardenya
l’any 1960

La inauguració
del rectangle
verd va estar
emmarcada

dins les Festes
de Gràcia

El rival per a
la inauguració

va ser el
primer equip

del FC Barcelona
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