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editorial
Quina dolça festa!
Durant els anys 20 del segle passat l’Europa era un club gran. 
El conjunt escapulat competia cara a cara amb el FC Barcelona 
fi ns al punt de discutir-li 6 campionats de Catalunya de la màxima 
categoria (un el va guanyar l’Europa i en les altres cinc ocasions 
el club escapulat va quedar segon classifi cat).

L’Europa va ser pioner, en aquella dècada, del bàsquet estatal 
-va jugar i guanyar el primer partit de la història contra el Laietà-, 

va disputar una fi nal de la Copa 
del Rei de futbol, va fundar la 
Primera Divisió espanyola al 
costat de 9 clubs més i va dis-
putar un llarg reguitzell de par-
tits internacionals amistosos. A 
més, l’entitat feia honor al nom 
de ‘Esportiu’ i tenia seccions 
d’altres esports: el citat bàsquet 
però també atletisme o beisbol.

A nivell social, la colla de Sant Medir d’Els Ben Plantats era una 
de les més nombroses i populars de l’època. Tot es va esquerdar 
el 1931 amb la gairebé desaparició de l’entitat per problemes 
econòmics, havent de començar de zero, només amb un equip 
amateur de futbol a la darrera categoria i sense cap altra secció 
esportiva ni social.
Ara, gairebé cent anys després, Els Ben Plantats han tornat a 
escena, primer convidats per la colla La Tradicional a participar 
en el darrer camió del Sant Medir 2016 i enguany de manera 
autònoma, com a nova colla federada a la Federació de Colles.
Tornar a Sant Medir té un valor que, encara avui, no som capaços 
d’imaginar a nivell social. Per seguir creixent en el tocat futbol 
català actual cal primer agermanar els teus veïns al teu voltant. 
Després, la piloteta ja entrarà i l’estadi ja s’omplirà. Poc a poc 

Tornar a Sant Medir
té un valor que,

encara avui,
no som capaços

d’imaginar a
nivell social

[Redacció] · L’estadi escapulat va ser l’escenari 
on es va disputar, el passat 12 de març, el Partit 
Solidari a benefi ci de La Marató de TV3, que a 
fi nals del present mes tanca el període de do-
natius per la causa solidària de l’edició 2016, els 
ictus i les lesions medul·lars i cerebrals.

Sobre la gespa es van donar cita famosos, actors 
i actrius, periodistes i polítics per jugar un parti-

det amistós contra els veterans del CE Europa, 
dirigits per Juan Moscoso i format per Carles 
Capella, Àlex Delmàs, Xavier Lucas, Luís Pacha, 
Surrallés, Borja Criado, Raúl Verdú, Fernando 
Núñez, Ureña, Ivi, Postigo, Cañadas, Ramon 
Gatell, Jordi Gatell, Tejada i Jonathan. 

El resultat, 7-1 favorable als escapulats en un 
dia on el marcador va ser el menys important 

Partit Solidari a benefi ci de La Marató
El Nou Sardenya va acollir el partit que organitza cada any l’Associació Dolors Vidal
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L’herència més dolorosa possible
El club veu afectats els seus plans de futur més immediats per la pèrdua de la gestió del Camp de l’Àliga

[Àngel Garreta] · Un defecte de forma en 
la tramitació dels documents per optar al 
concurs de gestió del Camp de l’Àliga i 
presentat per l’anterior Junta Directiva, 
deixa fora de concurs el club, que en 
unes setmanes deixarà de ser l’entitat 
administradora d’aquest equipament 
esportiu municipal.

El Camp de l’Àliga passarà a mans de 
l’única entitat acceptada com a licitadora 
del concurs de gestió, la Fundació Mar-
cet. Així ho ha certifi cat l’Ajuntament de 
Gràcia després que el CE Europa fos 
exclòs com a candidat per presentar un 

defecte de forma en la documentació 
aportada a concurs, en el seu dia, per 
part de la Junta Directiva anterior. Una 
plena sala de premsa de l’estadi Nou 
Sardenya va acollir, el passat 16 de 
febrer, l’acte d’explicacions al soci de 
la pèrdua, per part del club, de la gestió 
del Camp de l’Àliga.

A dos quarts de vuit del vespre, el 
president Víctor Martínez, acompanyat 
a taula pel directiu Eduard Garreta i a 
la sala per la resta de la seva Junta 
Directiva, va explicar a socis i mitjans 
de comunicació les causes que, per 

error motivat per l’anterior directiva, han 
dut als responsables municipals de la 
licitació del Camp de l’Àliga a excloure 
l’Europa del concurs i, per tant, retirar-li 
la gestió d’aquesta instal·lació.

Martínez va posar en coneixement dels 
presents, i de forma més detallada, el 
que l’entitat va explicar prèviament en 
un comunicat i va afegir, a més, detalls 
de la reunió que part de la directiva 
actual va mantenir amb dos dels respon-
sables directius anteriors, l’extresorer 
Robert Biete i l’expresident Guillaume 
De Bode.

El ‘sobre 2A’

L’error radica en la normativa que im-
pedeix a les entitats participants del 
concurs oferir informació de caràcter 
econòmic en un dels tres sobres que 
han de presentar a la licitació, el sobre 
2A. Tota la informació econòmica cal 
incloure-la només en el sobre 2B. Les 
normes de participació ho deixen ben 
clar i remarcat en diferents punts del 
plec de condicions. El sobre 2A del CE 
Europa contenia informacions econòmi-
ques dins el recull de folis, provocant-ne 
automàticament l’expulsió 
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Els diumenges al migdia, al futbol català, 
solen ser un compendi de rituals: la prèvia al 
bar del camp, l’olor de gespa que ens sorprèn 
al temps d’escalfament, el partit, la tertúlia del 
descans i la resolució fi nal. 

Un gran intangible, tot el que rodeja l’assis-
tència als nostres, que és el nucli de tota una 
passió molts cops difícil d’explicar. Des de fa 
un parell d’anys, però, la televisió ha ofert al 
futbol més proper allò que ja va introduir a l’elit 
fa un parell de dècades. El futbol televisat a 
Tercera s’està normalitzant cada diumenge 
gràcies a iniciatives com les de betevé, amb 
el partit de les 12 hores, o de La Xarxa, amb 
el Futbol en joc de les 12.30 hores, per citar 
les més destacades.

Una aposta televisiva que vol despertar inte-
rès local i atreure atenció nacional… o global, 
gràcies a internet. I que, al meu entendre, té 
tres grans reptes per acabar de normalitzar-
se. Busca consolidar-se en un escenari de 
competències saturat: amb futbol de Primera, 
de Segona, un duel de Segona B molts cops 
també televisat… i les moltes opcions que té 
l’afi cionat d’assistir a altres partits a la mateixa 
hora. No deixa de ser una relació simbiòtica: 
les televisions busquen complir amb la seva 
funció de servei públic (atenent-se, a més, 
a les pautes bàsiques del periodisme local, 
en aquest cas esportiu), i els clubs tenen un 

altaveu mediàtic en què mostrar-se, no només 
pels seus valors futbolístics (el seu encert, un 
pla de joc exitós, una jornada de reivindicació 
després de mals resultats), sinó també per 
tots aquells intangibles que fan del futbol ca-
talà un escenari singular, pròxim i directe. 

Pot ser la televisió, per tant, una eina per tro-
bar nous adeptes, gent curiosa que es vulgui 
apropar a una realitat que pot desconèixer fi ns 
ara. Però la televisió als nostres camps també 
planteja un repte que en principi podria ser-li 
contraproduent. I és que l’objectiu primordial 
continua sent un, i clar: acostar més gent 
als camps. Que la gent s’apropi allà on juga 
l’equip del barri, de la vila, del poble. En això 
han de treballar (i bé que ho fan molts) els 
clubs, la Federació Catalana de Futbol i, per 
què no, les institucions. I potser, encara que 
sembli que no, la televisió també pot ajudar. 

Sona estrany, perquè optar pel sofà-futbol-
manta pot signifi car un seient menys al camp. 
Però potser l’afi cionat que avui s’ho mira per 
televisió quinze dies després serà el primer 
a deixar-se portar per l’olor de gespa i el so 
de la pilota i els jugadors ben a prop de la 
graderia.

Roger Sánchez 
periodista de La Xarxa i autor de tercera.cat

OPINIÓ TRIBUNA DE PREMSA

L’aposta per la TV al futbol amateur, un projecte de futur
Betevé i La Xarxa emeten cada setmana un partit territorial en horari de diumenge al matí
[À. Garreta] · La televisió local ha aterrat als nostres camps, ja fa 
unes temporades, no només per oferir el resum dels partits sinó 
també per emetre’ls en directe. Betevé i La Xarxa, els primers 
només amb els d’àmbit barceloní i els segons arreu del territori 
català, fan retransmissions cada diumenge al matí.

La nova directiva del CE Europa, reunida ja amb Betevé, dona-
rà un nou impuls per tal que el públic potencial que encara no 
s’apropa al Nou Sardenya a veure el Primer Equip o ho fa rara 
vegada, trobi un motiu més per fer-ho. A més, a partir del duel 
Europa-Figueres del 19 de març, es potenciaran els recursos 
publicitaris en pantalla. La retransmissió en directe d’aquest duel 
ja comptarà amb publicitat específi ca per a aquest matx per part 
de San Miguel, amb una gran ampolla infl able al mig del camp 
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Víctor Martínez: “Anem posant les coses de mica en mica a lloc”
[À. Garreta] · Un mes i mig després 
d’agafar el comandament del club, L’Es-
capvlat entrevista per primera vegada el 
nou president, Víctor Martínez.

Com resumiria les primeres setma-
nes de mandat?
Ho defi niria com intens, primer d’una 
intensitat agradable i satisfactòria, aca-
bàvem d’aconseguir l’objectiu marcat, ni 
més ni menys que dirigir el club que ens 
estimem i portem molt endins, tot i que 
no de la forma que teníem prevista, ja 
que no comptàvem amb la retirada de 
l’altre candidat. Després de la pressa 
de possessió amb la Junta en funcions, 
la sensació va ser de perplexitat i preo-
cupació veient com estaven els temes, 
tant els del dia a dia com els de mig i 
llarg termini (contractes, patrocinadors, 
personal, proveïdors...) i així continuem 
encara avui dia, sense entendre el per-
què de moltes coses, però posant-les 
de mica en mica a lloc.

Com s’ha viscut i gestionat logística 
i emocionalment dins la nova junta la 
pèrdua de la gestió del Camp de l’Àli-
ga per part de l’anterior directiva?
Primer amb sorpresa i incredulitat, 
després amb indignació. La pèrdua de 
la gestió de l’Àliga ha estat, segons el 
meu punt de vista, d’una negligència i 
deixadesa de funcions total per part de 
l’expresident De Bode i la seva Junta 
Directiva. Ja va quedar patent quan, a 
l’Assemblea General Ordinària, vint dies 
abans de la data de presentació del con-
curs i amb les festes de Nadal pel mig, el 
Secretari de l’anterior Junta Directiva va 
demanar ajuda als socis que tinguessin 
coneixements en aquests tipus de con-
cursos. Davant d’aquest fet, membres 
de l’actual Junta Directiva van parlar 
l’endemà amb el Secretari, recomanant-
li que si no eren capaços de completar 
la documentació i, degut també a la 
falta de temps davant un tema clau, 
acudissin a un professional per a què 
es fes càrrec dels tràmits pertinents per 
presentar la licitació amb garanties. La 
resposta va ser que ja estava en mans 
de professionals i que havia demanat 
ajuda a l’Assemblea perquè ell sempre 
busca la col·laboració dels socis però 
que aquests no s’havien de preocupar. 
Ha quedat demostrat que això no va 
ser veritat. 

Això ho canvia tot de cara als objec-
tius de la temporada 2017/2018?
Canvia moltes coses, en primer lloc la 
planifi cació. La previsió quan vam entrar 
era tenir a fi nals de març el 80% de la 
planifi cació feta quant a Futbol Base i 
Escola. Amb aquesta pèrdua tot s’està 
retardant. Hem passat de ser els gestors 
de la instal·lació a haver de negociar, 
de forma que a hores d’ara encara no 
podem saber exactament les hores i 
horaris en què podrem fer-ne ús. Això, a 
més, comporta la pèrdua defi nitiva d’in-
gressos econòmics, fora de les quotes 
de base. Haurem de pagar lloguer per 
entrenar i jugar partits on fi ns ara era 
casa nostra.

En breu hi haurà una Assembla Extra-
ordinària per explicar al soci el tema 
de l’Àliga, el resultat de l’auditoria in-
terna i qualsevol altre assumpte que 
vostès s’hagin trobat com herència. 
Hi haurà més sorpreses negatives?
Encara és d’hora per entrar en detalls, 
però si puc avançar que hi ha sorpre-
ses, sobretot pel que fa a gestió i també 
de col·laboració. En aquest últim punt 
m’estic referint únicament a l’expresi-
dent Guillaume De Bode, que tot i els 
diversos requeriments encara no ha 
permès que el club faci ús d’alguna de 
les propietats de l’entitat. Naturalment, 
la Junta Directiva actual es veu en la 
necessitat i obligació de defensar el club 
i, una vegada els advocats i els auditors 
acabin la seva feina, si és el cas i si els 
socis així ho creuen oportú, es demana-
ran responsabilitats civils i penals.

Quin missatge d’optimisme es pot 
donar a les famílies de base?
Una vegada assumida la pèrdua de la 
gestió del camp de l’Àliga, ens trobem 
amb la necessitat de negociar amb els 
nous gestors. Cal dir que l’Ajuntament 
va preveure en el plec de clàusules 
tècniques que en la programació d’usos 
el CE Europa té la condició d’usuari 
preferent, la qual cosa li garanteix un de-
terminat nombre d’hores entre setmana 
per entrenaments i de cap de setmana 
per a la disputa de partits.
Respecte a la temporada actual, en 
les converses mantingudes amb el nou 
gestor del camp de l’Àliga, la Fundació 
Marcet, ens ha comunicat que no vari-
arà en absolut la disponibilitat del camp 
per part del CE Europa. D’altra banda 
s’està intentant arribar a acords amb 
altres institucions, que puguin afavorir 
a tots, i que ens podrien permetre dis-
posar de nous espais.

Un cop assumida la nova realitat, 
quines línies mestres dibuixa la nova 
junta que vostè encapçala?
Una reorganització en l’àmbit estruc-
tural de pressupostos que creiem està 
totalment descompensada i en alguns 
casos lluny de la realitat del club. Treba-
llar perquè l’impacte de la pèrdua de la 
gestió de l’Àliga, a partir de la temporada 
vinent, sigui el més suau possible.Es-
portivament, classifi car tots els equips 
en les posicions més dignes possibles, 
intentant no perdre cap categoria i 
aplicar de cara a la pròxima temporada 
l’esquema de Futbol Formatiu i Escola 
descrit en el nostre programa.

L’aposta per la base, a nivell esportiu, 
serà més forta que mai ara?
L’aposta per la base, a escala esportiva, 
ja era una aposta molt forta en el nostre 
programa electoral, per tant no podem 
dir que sigui una aposta sorgida de la 
necessitat del moment actual. Sempre 
hem cregut en la base i apostarem per 
ella, intentant que en el temps més curt 
possible comenci a donar fruits. De 
moment en el Primer Equip, i encara 
que aquesta Junta Directiva no ens 
hem de penjar cap medalla per això, 
ja que ha estat una iniciativa personal 
del cos tècnic, destaca Ignasi Varona, 
jugador sorgit del planter europeista i en 
el qual ja s’emmirallen els jugadors de 

la base. Aquest és el camí i el futur que 
pensem ha de seguir el CE Europa, un 
equip format majoritàriament a la casa 
i reforçat per jugadors que marquin les 
diferències per experiència i qualitat.

Quins aspectes del club creu que han 
començat a millorar amb l’arribada de 
la nova junta?
Sincerament, a primera vista i des de 
fora, no crec que encara s’hagi vist un 
canvi, almenys de forma signifi cativa. 
Internament estem intentant que les 
relacions institucionals facin un gir 
buscant una cordialitat i un grau de com-
plicitat que acabi creant una sinergia 
comú en benefi ci de tots. Igualment, ens 
estem reunint amb els patrocinadors i 
proveïdors actuals per tal de continuar 
i millorar en les nostres relacions, ja 
que en molts casos la comunicació era 
escassa o pràcticament nul·la. 

Com va viure Sant Medir?
De forma molt diferent de com l’he viscut 
tota la meva vida. Com a gracienc, del 
carrer Berga, quasi sempre l’he viscuda 
a Gran de Gràcia/Sant Marc, davant de 
la botiga Les Columnes (avui McDo-
nald’s). Però aquest any ha estat molt 
diferent, he tingut l’ocasió de viure Sant 
Medir ‘des de dalt’, des del camió d’Els 
Ben Plantats. L’experiència ha estat 
molt positiva i la sensació ha estat de 
més compromís amb la festa i Gràcia. 
M’agradaria repetir. 

L’impuls social del club serà clau en 
el seu mandat?
Sí. Aquesta Junta Directiva té molt 
interès en què la faceta social sigui de 
gran importància, tant en l’àmbit graci-
enc com de ciutat. Al respecte i tal com 
he manifestat en diverses ocasions, la 
Comissió Social del club, encapçalada 
per un grup de socis, ha fet en els últims 
temps una excel·lent tasca, a pesar del 
poc suport des de la direcció del club 
i del seu pràcticament nul pressupost 
econòmic. La idea d’aquesta Junta, on 
hi ha un directiu encarregat de l’àrea so-
cial, és donar el màxim suport possible 
a aquest grup i animar-los en la seva 
tasca. La participació en la festa de Sant 
Medir, amb colla pròpia del club i la col-
laboració amb La Marató de TV3 són els 
últims exemples de l’activitat i efectivitat 
de la Comissió Social del club 

Escapulats, fem 
equip en català!
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal
El ‘cas Julià’: Un Europa-Barcelona de 38 minuts (II i fi nal)

Després de la duríssima sanció que la 
FCF va decretar per a l’Europa -recor-
dem: 1 any sense que ni Pelaó ni Julià 
poguessin disputar cap mena partit i 
una multa de 6€ (1000 ptes.) a més 
d’estar a punt de suspendre del càrrec 
al president Matas a perpetuïtat- el club 
havia de donar resposta. 

La primera mesura va ser convocar una 
Assemblea Extraordinària de manera 
immediata. El diumenge 17 de febrer 
de 1924 els socis escapulats acudien 
al teatre Principal, que va omplir-se de 
gom a gom. L’assemblea va ser una 
exaltació d’europeisme i d’ un total 
suport a la Junta directiva i sobretot a 
la fi gura del seu president, que només 
sortir a la taula presidencial va ser rebut 
per una enorme ovació d’uns quants 
minuts per part dels assistents. Diver-
sos directius escapulats van prendre 
la paraula exposant tots ells el greuge 
que patia l’entitat amb aquesta sanció. 
Es va explicar i demostrar amb papers 
que l’Europa havia demanat primer un 
arbitre del col·legi del Nord, però el FC 
Barcelona ho va refusar i en va propo-
sar un del Centre, que l’Europa també 
va rebutjar; després es va demanar 
un àrbitre del col·legi guipuscoà que 
igualment també va ser rebutjat pels 
barcelonistes. Finalment es va arribar 
a l’acord que fos del col·legi de Llevant, 

tot i que l’Europa va deixar ben clar que 
no volia que Milego dirigís el partit, però 
la FCF no va atendre aquesta petició i 
de manera unilateral va designar aquest 
darrer. A mode de curiositat hem de 
dir que Octavio Augusto Milego va ser 
un dels fundadors del València CF i el 
seu primer president i que després es 
va dedicar a l’arbitratge. Una extranya 
lògica, coses d’aquells anys...

A l’assemblea el president Matas va 
manifestar el seu malestar pel com-
portament de l’ens federatiu i el seu 
menyspreu cap a l’entitat i també va 
fer referència a altres casos polèmics 
d’ Alcántara (FC Barcelona) i Zamora 
(RCD Espanyol) amb els àrbitres i que 
no havien rebut cap mena de sanció. 
Dit tot això, el president va proposar als 
socis que l’Europa demanés abandonar 
la FCF immediatament. Els socis, òbvia-
ment, van aprovar de manera unànime, i 
es diria que fi ns i tot entusiasta, aquesta 
mesura. El mateix dia la junta directiva 
redactava una carta demanant la baixa. 
Al cap de pocs dies hi havia programat 
un partit Catalunya - Castella on en teo-
ria estaven convocats Olivella i Garrobé, 
però si la FCF tramitava la separació 
dels escapulats, aquest jugadors no 
podrien disputar el partit. La FCF va 
fer una consulta a la Federació Espa-
nyola (FEF) per preguntar a l’Europa 

si deixava els jugadors, amb 
resposta afi rmativa per part 
del club. No obstant, el cas 
es va complicar encara més 
quan la Federació Espanyola 
va intervenir dictaminant que 
per ells l’Europa no formava ja 
part de la FCF i que per tant 
ni Olivella ni Garrobé podien 
jugar amb Catalunya. 
Aquell diumenge l’Europa te-
nia previst també un amistós 
amb l’Avenç. Aquests van pre-
guntar a la FCF si podien jugar 
i la resposta va ser negativa adduint 
que la FEF havia decretat la separació 
dels escapulats. Ves per on, l’Andre-
uenc (equip de Segona Categoria), va 
proposar un encontre amistós contra el 
reserva de l’Europa que si que es va ju-
gar. Tot seguit, la FCF suspenia els drets 
federatius de l’Andreuenc per jugar i do-
nar suport a l’Europa. Els dies van anar 
passant i fi nalment la FCF es va reunir 
i acordaria donar 15 dies als europeis-
tes per tal que reconsideressin la seva 
decisió. Mentrestant, els graciencs van 
jugar diversos partits amistosos contra 
el Castelló (sense Julià ni Pelaó). Un dia 
després de la decisió de la Catalana, la 
Junta Directiva gracienca convocava 
una nova assemblea de socis, d’on va 
sortir que aquests darrers donaven un 
vot de confi ança a la Junta per fer el 

que convingués. Finalment el president 
Matas va presentar un escrit revocant la 
separació i demanant el retorn de l’Euro-
pa a la FCF, tot i que a la mateixa carta 
demanava més respecte per l’entitat i un 
millor tracte. Així les coses, els escapu-
lats van ser admesos de nou tot i que 
es van mantenir les sancions i la multa. 
De totes maneres a meitats de maig es 
va aixecar la sanció a Pelaó argumen-
tant que, com no hi havia antecedents 
de mal comportament, podria tornar a 
jugar. Per la seva banda, Julià es va 
retirar del futbol. Josep Julià, doncs ,va 
estar 4 temporades al club (de 1920-
21 a 1923/24) on va disputar 34 partits 
ofi cials (i molts amistosos) amb20 gols 
marcats. D’aquesta manera la mítica 
davantera del 1923 formada per Pellicer, 
Julià, Cros, Olivella i Alcázar es trencava 
per sempre més. 

Retall de premsa. Protagonistes, Julià i l’àrbitre
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Els Ben Plantats fan història a Sant Medir!
[Redacció] · La data del 3 de març del 2017 pas-
sarà a la història del club com el del retorn ofi cial 
de la colla de Sant Medir d’Els Ben Plantats. 
L’Europa va participar de nou de Sant Medir l’any 
passat, el 2016, com a entitat convidada i de la 
mà de la colla La Tradicional. Un any després, Els 
Ben Plantats (el nom que tenia la colla del club 
fa gairebé 100 anys) s’han refundat ofi cialment, 
s’han federat dins la Federació de Colles i han 
sortit al carrer aquest 2017.

Els romeus escapulats, de tot tipus de caracte-
rístiques dins el club -jugadors de base, socis, 
directius, jugadors de la primera plantilla mas-
culina i femenina, tècnics...-, van passejar per la 
Vila de Gràcia el nom i l’escut de l’Europa en un 
acte de gracianisme i europeisme carregat d’una 
forta potència visual i social. Un pas més dins la 
feina que la Comissió Social realitza, des de fa 
gairebé dos anys, per teixir connexions entre la 
cultura popular, les tradicions, les entitats, els 
veïns i els col·lectius amb l’Europa.

Els Ben Plantats tornen a formar part de la his-
tòria de Sant Medir, incloent la visita a l’ermita al 
migdia i coronant la nova bandera de la colla amb 
la seva primera distinció ofi cial dalt del masteler. 
El club aprofi ta aquestes línies per donar les grà-
cies per fer-ho possible a la directiva de la colla i 
els romeus, a la colla La Tradicional per l’impuls 
de l’any passat, a la Federació de Colles per 
totes les facilitats, a l’Associació de Comerciants 
Nova Travessera per l’esmorzar i a Trons Baró i 
la Malèfi ca del Coll per obrir-nos pas pels carrers 
de la Vila amb els seus sons. Visca Sant Medir, 
visca la Vila de Gràcia, visca l’Europa! 
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