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La Història de la Colla

Els Ben Plantats era l’antic nom que rebia la colla que el Club Esportiu Europa va tenir 
durant la dècada dels anys 20 del segle passat per a celebrar Sant Medir i que es va 
refundar el 29 de novembre del 2016 sota el mateix nom.

Un nom curiós i uns romeus especials

Els Ben Plantats era una de les colles més populars fa gairebé un segle i tenia la singu-
laritat que els seus romeus eren, en essència i entre d’altres,  jugadors de la primera 
plantilla del CE Europa. El simpàtic i curiós nom, de fet, ve per l’atractiu i la bona 
planta que acostumen a tenir els esportistes. 

La crisi que va afectar el club durant els anys 30 del s. XX va eliminar tota secció que 
no fos de futbol, desapareixent la colla de Sant Medir fins la seva refundació actual. 
La primera participació dels nous temps va ser com a entitat convidada, el 3 de març 
de 2016, rere el darrer camió de la colla La Tradicional, qui va fer de motor impulsiu 
per a l’Europa. Un cop federats, Els Ben Plantats s’estrenen el Sant Medir del 2017 
amb plena autonomia. Enguany serà el sisè any com a refundada colla.
 
Dediquem aquest programa... 

A tots els col·laboradors que ens han ajudat a tirar endavant aquests anys, en especial 
durant l’afectació més greu de la pandèmia de la Covid-19.
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Enguany celebrem 110 anys de la colla l’Humorística i 75 de la Victòria! Felicitats, amics!
 
Aquest 2022, els Tivats seran els encarregats de dur la bandera de la Federació

Celebracions

La festa d’enguany

Els Ben Plantats no podem estar més contents aquest 2022! No només els romeus
i romeves tornarem a sortir al carrer a repartir felicitat en forma de caramels, sinó
que el capità del nostre club, Àlex Cano, és el pregoner de la dolça festa. Quin millor
retorn a la normalitat que viure aquesta doble alegria?

Dins la colla ens hem preparat per a poder viure Sant Medir novament al 100% tot 
i que se seguiran, com no pot ser d’altra manera, normes de seguretat i limitació 
d’espai als camions per a fer del dia 3 de març un dia el més segura possible.

Ens veiem pels carrers i places. No oblideu donar un cop d’ull al nostre recorregut
matinal per a que us caigui algun caramelet!
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Cartes de la presidenta de la colla i president del club

Raquel Cachà · Presidenta d’Els Ben Plantats

Quines ganes teníem de tornar! La pandèmia de la Covid-19 ha
suposat greus problemes per a tothom i en tots els àmbits, des
del més essencial, la salut, fins els aspectes comercials, laborals
i de celebració de diferents festivitats. 
 
Sant Medir s’ha vist afectat en la seva darrera celebració. L’any
2020 ens vam lliurar per pocs dies del confinament, però el 2021 no es va poder sortir
a repartir caramels pels carrers pujats dalt dels nostres cavalls i camions. És per això
que, un any després, tenim més ganes que mai de tornar al carrer a veure les cares
de felicitat de menuts i no tan menuts mentre caramels i dolços volen pels aires
per a celebrar Sant Medir.

Sabem que no totes les colles podran sortir enguany i que la crisi de la Covid-19, també
en el seu aspecte econòmic, ha passat molta factura. Esperem que, de mica en mica,
la nostra gran festa torni a ser 100% normal i totes les colles tornem a omplir els
carrers de romeus i romeves. 
 
Visca Sant Medir!

Víctor Martínez · President del Club Esportiu Europa

                                        Romeus i romeves d’Els Ben Plantats, amics de la colla, socis
                                                i aficionats del CE Europa, graciencs i gracienques, veïns
                                                d’altres barris... visca la normalitat! Per fi podem tornar a
                                                gaudir de Sant Medir com toca! Potser no al 100% en tots els
                                                aspectes, però sí que podrem trepitjar carrer per veure les
                                                colles i els músics que les acompanyen anunciant la seva 
                                                dolça arribada pels diferents barris.

Com a president del CE Europa us econratjo a viure plenament aquest Sant Medir
després de passar molts mesos condicionats en les diferents celebracions populars
i familiars. Com a entitat esportiva però plenament vinculada amb la cultura popular,
és un goig saber que el Sant Medir d’aquest 2022 podrà tornar a fer voltar els colors de 
l’Europa pels nostres carrers.

Visca la dolça festa!
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Camèlies - Sardenya - Providència - Alegre de Dalt - Pi i Margall - Escorial -  Travessera 
de Gràcia - Passatge Nogués - Taxdirt - Pau Alsina - Encarnació - Joan Blanques - Rabassa 
- Providència - Biada - Torrent de l’Olla - Diluvi - Plaça de la Vila -  Goya -  Gran de Gràcia - 
Montseny - Perla - Sant Lluís - Escorial - Camèlies

El programa del 3 de març
09:00 - Esmorzar de colla 
10:00 - Sortida des de l’estadi 
13:15 - Arribada a l’estadi
13:30 - Visita a l’ermita de Sant Medir
15:00 - Dinar a ‘Ca la Chus’ a l’estadi  
18:30 - Plantada cercavila
20:00 - Sortida
22:30 - Arribada, tortell, brindis i fi de festa

Els Ben Plantats agraeixen la col·laboració de la Federació de Colles de Sant 
Medir i del CE Europa, així com també de ‘Ca la Chus’ pel dinar i de La Vella de Gràcia 
per la sonoritat i animació del recorregut.

El recorregut matinal
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Sabies que tu també pots pujar al camió?

Des dels seus orígens que la colla d’Els Ben Plantats és diferent i singular, tant 
fa un segle com en l’actualitat.

Ho és tant que fins i tot obre les portes a tothom a pujar al camió.
Tens pensat fer-ho de cara a la celebració del 2023?
 
Informa’t de totes les opcions a benplantats@ceeuropa.cat o pregunta’ns en un
missatge a les xarxes socials (som @elsbenplantats )

Suma’t a la colla!
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La Junta Directiva i Romeus d’Els Ben Plantats

Aitor Leniz 
Àngel Garreta

Arnau Serrahima
Carles Vallejo
Chus Navarro

Eva Hernández
Ferran Ferran

Imma Santiago
Laia Rodríguez
Raquel Cachà
Roger Marco

Tomás Santiago
Xavier Garcia
Xavier Lucas
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