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editorial

Sobre mites i llegendes
Vagi per endavant que elevar un mortal a nivell de mite o llegenda
és potser, per a molts, un error. No obstant, la humanitat s’ha vist
necessitada de fer-ho al llarg dels temps. De vegades s’ha pujat
als altars autèntics referents en molts camps i disciplines. També
moltes vegades, persones que no ho mereixien pas.
Amb encerts, errors i també exageracions, cadascú de nosaltres
de ben segur que tindria una llista particular i diferent sobre els
seus mites dins l’Europa. No es tracta tampoc de catalogar o fer
una classificació com si sumar punts fos l’objectiu. Qui és més
mític? Cros? Ventura? Capella? Pep Rovira? Ramallets? Bordoy?
Càndid Maurici? Delmàs?... Suposem que cadascú tindrà els
seus gustos i preferències.
No obstant, entre tots els noms de l’Europa que puguin posarse damunt la taula, alguns destaquen per valors, sentiments
i pensaments que van molt més lluny del rectangle de joc. En
futbol, els mèrits queden sobre
la gespa (o sobre terra, segons
Delmàs i Ramallets el camp), però a les persosón dos exemples nes també cal valorar-les per
elles mateixes. Pel que són i
d’europeisme
representen quan no es posen
des de dues
els guants o les botes, però
èpoques i vessants segueixen sent aquell nom vinculat a l’Europa sigui com sigui.
diferents
La persona davant el mite.
En aquest cas, dues persones nascudes amb un dia de diferència
però amb 54 anys de distància representen aquests valors diferents: Ramallets i Delmàs. Tant és el número de temporades que
cadascú hagi vestit la samarreta de l’Europa, si ha aturat moltes
pilotes o si ha donat gaires assistències de gol. Més enllà d’això,
aquestes dues figures, aquests dies tant de moda en l’europeisme per motius ben diferents, representen uns valors, els valors de
sentir l’Europa i Gràcia dins el cor, al marge del joc.
Delmàs podriem dir que és gracienc d’adopció (és natural de La
Roca del Vallès) i a punt va estar de ser pregoner de la Festa
Major de Gràcia -va guanyar la votació popular per ser-ho-. El seu
tarannà i la seva implicació amb club, penyes i entorn gracienc
és i serà recordat com exemplar. Així mateix Ramallets, qui tot i
fer carrera al FC Barcelona, sempre destacava que primer havia
jugat a l’Europa i que ell no era de Barcelona, sinó de la Vila de
Gràcia. Dos mites, dues llegendes
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Gràcies, Catalunya!

La Selecció Amateur, finalista de la Copa de Regions UEFA

[Redacció] · Els xuts des dels
onze metres a la tanda de penals van privar Catalunya d’obtenir un èxit sense precedents
en el futbol del nostre país.
L’equip amateur del Principat
va empatar (0-0) a la final de la
Copa de Regions UEFA contra
l’amfitrió Vèneto, a Itàlia.

El títol, finalment, es va quedar
a casa. L’italià Gagno, autor
del cinquè i definitiu penal,
va donar el triomf als locals.
Prèviament, Catalunya havia
fallat el segon penal, xutat pel
capità Vivó.
L’equip quadribarrat, amb els
europeistes Cano, León i Óscar
Muñoz a l’onze titular, va posar
el futbol de combinació des del
darrere sobre la gespa mentre
que els locals van imposar el
seu físic i l’intent de perill a la
contra, un intent que no va tenir
gaire èxit a la primera part. Els
catalans van veure com a la
represa una acció aïllada italiana topava amb el travesser
i com el gracienc Cano tenia
una bona opció de cap a tocar
del final.

per desempatar. A la tanda de
penals, el mateix Enric, així
com Puerto, Putxi i Munta van
fer diana.

totes les edicions de la Copa de
Regions que arriba fins al final
sense perdre cap partit, ni en
fase estatal ni europea.

El capità Vivó, malauradament, va enviar el segon xut
de la tanda fora, a l’esquerra
de la porteria. Del cantó italià,
Lorenzatti, Vettoretto, Poles,
Gasparato i finalment Gagno
no van fallar, fent cinc de cinc
en gols i alçant la Copa de Regions UEFA 2013.

En clau gracienca, històric va
ser en la primera fase intermitja el gol de Ramon Rovira, el
primer gol oficial català de forma internacional en la història
de l’esport del futbol, un nou
registre més a sumar dins el
pes que l’Europa ha significat
i encara significa per aquest
esport a tot l’estat.

L’amarg desenllaç final de la
competició no amaga un fet històric. Aquesta és la primera vegada en la història d’aquest esport que una selecció catalana
(sigui amateur o professional)
competeix internacionalment
en un trofeu oficial defensant
els colors de la senyera.
També és històric el fet de convertir-se en l’única selecció de

No hi ha hagut títol, fet que
hauria suposat la cirereta del
pastís, però l’orgull català ha
arribat on mai havia arribat fins
ara. També en clau europeista,
el vicepresident del club i president de la Fundació, Joan
Josep Isern, va acompanyar
l’expedició catalana a Vèneto
el dia de la final

Després de 90 minuts sense
gols, la pròrroga va tenir color
català almenys per sensació de
domini, afegint l’expulsió del local Mantovani (per agressió) al
minut 106. Contra deu efectius,
el davanter Enric, del Cornellà,
va gaudir de l’opció més clara
El capità de l’Europa, Àlex Cano, lluitant una pilota durant la final de la Copa de Regions / foto: uefa.com
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Primer Equip: La ‘grossa’ per començar
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[Redacció] · L’Europa no podia tenir un plat més
fort per obrir boca. S’estrenarà a casa, al Nou
Sardenya (25 d’agost) i ho farà contra el sotscampió, el Cornellà. L’equip tancarà el campionat
també a casa contra el Masnou (11 de maig),
conjunt recent ascendit des de 1a Catalana.

Els dos millors equips classificats de l’any passat
i que repeteixen dins la categoria es veuran les
cares en la primera jornada. No hi ha cap dubte que el Nou Sardenya viurà el partit estrella
inaugural i serà el primer focus d’atenció de la
competició des de l’inici.

El primer desplaçament de l’equip a la segona
jornada de lliga serà a prop, al Joan Baptista Milà
de Sant Boi de Llobregat. En la tercera jornada
de lliga, novament a casa i ja en ple setembre,
el Gavà serà el rival a Gràcia.
Pel que fa al tram final de calendari, aquestes
són les darreres tres jornades que poden ser
decisives per diferents aspiracions dels equips:
A la jornada 36: Europa-Rapitenca. El darrer
desplaçament per la penúltima jornada serà
un Terrassa-Europa. La lliga finalitzarà al Nou
Sardenya contra el Masnou a la jornada 38

Consideracions del calendari
[Redacció] · L’any anterior es van disputar 4 jornades entre

setmana i 3 d’elles en dies laborables. Enguany només seran
2 i totes elles en festiu: 11 de setembre i 1 de maig.

Des que la lliga de Tercera va començar a ubicar jornada en
Setmana Santa, l’Europa havia patit quatre desplaçaments.
L’any passat va jugar a casa i enguany ho tornarà a fer.
Per la vigília de Reis i a diferència de l’any passat, tocarà anar
a fora, tot i que no massa lluny: a Masnou
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Femení A i Juvenil A: Un inici d’infart
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Consideracions
[Redacció] · El Femení A començarà la lliga
amb el duel més desitjat: el derbi contra
l’etern rival, el Sant Andreu. Tant les noies
com el Juvenil A comencen i acaben la lliga
al Nou Sardenya. Factor positiu.
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Pel que fa a l’equip de Jesús Angoy, el Juvenil
A no es desplaçarà fora de Catalunya fins
la jornada 11, a Menorca. El Femení també
trigarà en fer-ho: jornada 20.
A la Divisió d’Honor, el Juvenil tindrà dues
jornades seguides fora en començar la lliga
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En marxa l’Europa 2013/2014

L’equip presenta algunes cares noves pel que fa a jugadors i canvia de fisioterapeuta i delegat

Àngel Garreta

El Primer Equip de l’Europa
es va posar en marxa el 22
de juliol amb la primera sessió
preparatòria. Una sessió que
va afegir la novetat de la presentació de la plantilla al públic
assistent, que a més de sentir
les paraules dels protagonistes, va poder gaudir d’un petit
refrigeri sota tribuna.
Un a un, els jugadors i el cos
tècnic de l’Europa van saltar
a la gespa del Nou Sardenya
per ser presentats als socis
i aficionats. Posteriorment al
torn de paraules de president,
entrenador i els dos capitans
-Cano i Alberto-, la foto de
família informal va donar pas
a l’inici de la primera sessió
pels futbolistes graciencs. En
aquest entrenament l’Europa
va comptar amb dues cares
noves: la de Cristian del Moral
(que encara no havia pogut ser
presentat als seus nous companys en trobar-se de vacances) i Marc Gallart, davanter
del Masnou que estarà a prova
durant la pretemporada.
Així, també es van afegit a
la pretemporada els juvenils
Ricart, Josa, Cuadrado, Enric
i Tregón. Les altres dues novetats pel públic formen part de
l’àrea auxiliar del cos tècnic: el
nou fisioterapeuta Juan León
i el nou delegat, Albert Benet,
expresident del Caliu Gracienc
i històric penyista
Novetat en la figura del
nou delegat en la persona
d’Albert Benet, soci fundador del Caliu Gracienc,
expresident d’aquesta
penya i europeista molt
vinculat darrerament en

A la foto superior, les set noves incorporacions de l’Europa (una d’elles a prova).
De dalt a baix i d’esquerra a dreta: Del Moral, Marc Esteban, Javi Sánchez,
Marc Gallart, Charly Ruiz, Guillem i Alegre.
A la foto inferior, els juvenils que faran la pretemporada amb el Primer Equip
i que l’any passat van obtenir l’ascens a Divisió d’Honor. D’esquerra a dreta:
Ricart, Guillem Josa, Cuadrado, Enric Barber i Eric Tregón.
A peu de pàgina, el nou delegat del club, el soci i penyista Albert Benet.

diversos actes socials.
Benet agafa el relleu
de Fidel Bernabéu. En
aquest segle XXI l’Europa ha tingut 4 delegats:
Vergés, Boj, Bernabeú i
ara Albert Benet

es retira
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No digui Delmàs, digui capità!

[Àngel Garreta] · Es retira una
llegenda de l’europeisme. El
capità Àlex Delmàs penja les
botes als 35 anys, després
de 7 temporades defensant
els clors del club i convertit en
el cinquè futbolista amb més
participacions en partits oficials
de lliga i play-off d’ascens dins
la centenària trajectòria escapulada. El seu nom forma part
ja de la història d’or de l’entitat.

La sala de premsa del Nou
Sardenya va quedar extremadament petita el passat 13 de
juny per acomiadar un autèntic
mite de l’europeisme.
El capità Àlex Delmàs va anunciar, davant els seus companys
d’equip, socis, penyistes i
mitjans de comunicació, que
es retira del futbol en actiu
com futbolista. L’acte va estar
carregat d’una forta emotivitat
i un alt sentiment d’agraïment
per part de tots els presents.
Des de la convocatòria de la
roda de premsa, l’entorn del
futbol català va anar carregat
de la constatació que allò que
Delmàs havia de comunicar
era d’una gran importància. Als

seus 35 anys, el probablement
millor capità de la història gracienca penja les botes. Futbol
i condició física encara té, però
el migcampista ha volgut deixar l’activitat en el que ja és el
club dels seus amors.
El jugador va començar la
seva intervenció agraïnt la
presència de tothom a la sala
i dient que “estic avui aquí per
comunicar-vos que poso punt
i final a la meva carrera com
futbolista, és a dir, que penjo
les botes. He portat en silenci
aquesta decisió, pensada fa
mesos, però que no volia dir
per no condicionar l’equip”.
“Quan va acabar el darrer partit
de promoció ho vaig fer saber.
Crec que és el moment de ferho. Tinc una mentalitat forta i
diuen que tinc lideratge, i també l’haig de tenir per posar el
punt i final. Sempre he admirat
els esportistes que han decidit
sobre els moments de la seva
vida i no pas que la vida hagi
decidit per ells”.
El capità, molt ferm a l’inici
de la roda de premsa, va fer
esclatar la seva emoció quan

va agraïr tots aquests anys a la
seva família, la seva dona i el
seu fill, però molt especialment
el seu pare, mort fa cinc anys
i “un autèntic referent de la
meva vida”. Delmàs va afirmar
que marxa “quan vull, com vull
i en el club que vull”. Sobre la
seva trajectòria va destacar
que “el futbol m’ha ensenyat a
lluitar, a competir, a compartir,
a sacrificar-me i a ser millor
persona”.
Delmàs marxa “orgullós d’haver mantingut del primer al
darrer dia una forma de ser i
uns valors, però marxo especialment orgullós de fer-ho com
a capità de l’Europa durant
tants anys. Ha estat una sort,
un honor i un privilegi. Mai, absolutament mai, podré tornar a
l’Europa tot el que m’ha donat.
Gràcies al club i sobretot a
l’afició per ser com sou, a les
penyes i a tots els seguidors.
L’Europa és i serà el meu club
i el de la meva família”.
En la mateixa roda de premsa
el club va confirmar que el XIXè Trofeu Vila de Gràcia seria
dedicat a Àlex Delmàs per la
Festa Major de la Vila

A la foto de l’esquerra, Àlex Delmàs mira a l’infinit de la sala de premsa el dia
del seu comiat com futbolista. Sobre aquestes línies, a dalt, mostra de com
petita va quedar la sala el dia de la roda de premsa del migcampista. A sota,
l’ara capità Àlex Cano en un mar de llàgrimes mentre sentia parlar Delmàs,
emocionat, en els seus darrers instants en actiu.

Un Vila de Gràcia en homenatge
L’epicentre de l’actual pretemporada del Primer Equip
del CE Europa té lloc el 15
d’agost per la Festa Major.
En la dinovena edició del
trofeu Vila de Gràcia, l’Olot
de Segona B serà el rival
dels escapulats en la seva
estrena d’amistosos a casa i
servirà a la vegada d’homenatge a Àlex Delmàs. L’encontre es jugarà el dijous
15 d’agost a les 20 hores
al Nou Sardenya. El preu
de l’entrada serà de 5€ pel

públic i 3€ pels socis generals. El soci protector i els
joves fins a 14 anys tindran
entrada gratuïta.
Després d’uns primers
amistosos i de l’estrena de
l’equip a la Copa Catalunya,
tots a domicili, el Vila de
Gràcia serà el moment per
veure l’Europa per primera
vegada a casa. El capità Àlex Delmàs jugarà en
aquest Vila de Gràcia els
seus últims minuts a mode
d’homenatge

8

aDéu

a un

mite

15 d’agost del 2013

Mor Ramallets, un europeista de fama mundial
[Àngel Garreta] · L’europeisme està de dol per la mort
d’una de les seves llegendes més carismàtiques,
Antoni Ramallets. El porter, format a la base gracienca, va fer-se famós arreu del món a les files del FC
Barcelona. Conegut com “el gat de Maracanà” per
la seva actuació al Mundial de Brasil de l’any 1950,
Ramallets va ser el porter del mític equip blaugrana
del ‘Barça de les Cinc Copes’. Mai va amagar el seu
pas per l’Europa. Ben al contrari, el mostrava orgullós i

recordava que primer havia defensat el blau escapulari
abans que la samarreta blaugrana. En una entrevista
recent al diari AS, a la pregunta si era originari de
Barcelona, responia que “de la Vila de Gràcia, i abans
vaig jugar a l’Europa que al Barça!”.
Natural de la Vila de Gràcia i nascut el 4 de juny de
1924 (un dia abans de l’aniversari de l’Europa) el porter va fitxar pel club escapulat procedent de la penya

gracienca Numància i va debutar el 8 de novembre
de 1942. Recentment va participar en el documental
del Centenari de l’Europa.
El seu últim acte públic a la vista dels socis va tenir
lloc el 5 de juny de l’any 2007, en el partit del Centenari (Europa-Osasuna). Ramallets va rebre una placa
d’homenatge entregada per Jordi Pujol, expresident
de la Generalitat i aficionat des de petit a l’Europa

L’home que va permetre
edificar una tribuna
Ramallets va debutar amb el Barça concretament
contra l’Europa. Va ser el 15 d’agost de l’any 1946
amb motiu de la Festa Major de Gràcia. Els anys
van anar passant i després d’haver consolidat el
vell camp de Sardenya com la casa dels europeistes, l’entitat gracienca va estrenar la seva primera
superfície de gespa l’any 1960.
Després de treballar de forma dura per fer-ho
possible, l’estadi gracienc va implantar la gespa
natural tres anys abans de rebre equips de gran
talla en les seves temporades a Segona A. L’Europa
no només estrenava gespa aquell dia, sinó també
graderies noves -la vella tribuna es va pagar amb
els diners que va rebre el club del Barça pel fitxatge
de Ramallets-.
En la seva centenària vida, l’Europa ha tingut tres
grans porters: Bordoy (mite dels daurats anys 20),
el citat Ramallets i Pep Rovira, porter que va donar
nom a una de les actuals penyes del club

