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Cinc símbols de l’europeisme

Manel Cros

Antonio Alcázar

Pep Rovira

Ventura Gómez

Carles Capella

El millor jugador de tots
els temps. Va defensar
l’Europa durant la dècada
dels anys 20 i principis dels
30. Campió de Catalunya i
finalista de la Copa del Rei

Hàbil extrem que, amb un
gol seu, va donar la Copa
Catalunya del 1923 a
l’Europa. El primer dels
internacionals del club
a la selecció espanyola

Un dels mites més grans
sota la porteria. La seva
trajectòria li ha servit per
tenir una penya. Quan es
va retirar, va passar també
per la banqueta

El que més temporades
ha vestit la samarreta
escapulada en partit
oficial. 388 vegades al
llarg dels anys 80 i 90
avalen la seva trajectòria

Company inseparable de
Ventura, és el segon
jugador que més vegades
ha portar l’escut de
l’Europa al pit (368).
Exemple esportiu i humà

Molts jugadors, alguns mites
Entre els milers
que han defensat la
samarreta escapulada,
alguns segueixen
sent inolvidables
efensant la samarreta
escapulada han passat
milers de jugadors al
llarg de la història. Algun
d’ells s’ha convertit en
mite vestint els colors del club gracienc; d’altres, ja consagrats, han
passat per l’Europa en el tram final de la seva carrera esportiva.
Potser el més gran entre els
grans, i el que la gran majoria de
socis de l’Europa consideraria el
jugador de referència, és Manel
Cros. Davanter d’una extraordinà-
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ria qualitat i potència física, va marcar època a l’era daurada del club,
els anys 20. Campió de Catalunya
(1923) i finalista de la Copa del Rei
(mateix any), Cros va lluitar sempre
colze a colze amb el blaugrana Samitier com a davanter de referència
de Catalunya. Tal era la seva fama
que fins i tot va crear moda. A tota
la ciutat només calia entrar en una
barberia i dir “talli’m el cabell a
l’estil Cros" perquè tots els barbers
sabessin que el client volia un tall
com el del jugador gracienc, a l’estil
francès de l’època.
Un company d’equip de Cros, Antonio Alcázar, va entrar també en lletres d’or a la història. Alcázar va ser
l’autor del gol que va donar la Copa
del 1923 a l’Europa i es va convertir, el 1925, en el primer internacional
per Espanya de la història del club.
Després de grans mites també a
la porteria com Bordoy o el més po-

LES CLAUS
Cros va lluitar
amb Samitier per
ser el davanter
de referència
Pep Rovira,
Ventura i Capella
han estat els
darrers cracs
pular de tots, Antoni Ramallets (que
va fer història amb el Barcelona després de formar-se a l’Europa), va arribar l’època d’un porter molt present
avui dia dins l’europeisme. Es tracta de Pep Rovira. Aquest mític por-

ter, que també va ser entrenador de
l’equip un cop retirat, té l’honor de
donar nom a una de les penyes més
antigues del club que l’any passat
va celebrar el 25è aniversari: el Grup
Europeista Pep Rovira. En una etapa més recent, finals dels 80 i principis dels 90, dos jugadors van passar a la història per ser els que més
han jugat amb l’escapulada en cent
anys: Ventura Gómez (388 partits) i
Carles Capella (368).
També grans mites del futbol
van acabar la seva carrera (o van
començar a finalitzar-la) a l’Europa. El lateral blaugrana Francesc
Calvet, l’històric Zoltan Czibor, Eulogio Martínez, Gonzalvo III, ‘Mágico’ Díaz o Bartolomé ‘Tintín’
Márquez, ara segon entrenador del
RCD Espanyol, han portat l’escut
de l’Europa al pit sobre els terrenys
de joc de Catalunya. n

La web és tota una referència

Orgullós del passat,
però en ple segle XXI
omés els clubs d’abast mundial (i gran
poder econòmic),
compten amb mitjans de comunicació
propis. No obstant, a finals de
l’any 2001 va veure la llum a
Gràcia un mitjà que ha revolucionat la comunicació en l’àmbit del futbol català. La web oficial de l’Europa (ceeuropa.cat)
va irrompre en el panorama d’internet en un partit de Lliga contra el Palamós i, des de llavors,
fa gairebé sis anys que és la
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web de referència dels clubs catalans no professionals. Tot allò
que, lògicament, no hi cap constantment a la premsa, les ràdios
i les televisions al voltant de l’Europa, es troba, els 365 dies de
l’any, al portal de l’entitat gracienca. Completa informació sobre el primer equip, els principals
clubs de la base i l’entitat, extenses cròniques, reportatges gràfics, entrevistes i vídeos.
Unes marques que han fet
de ‘ceeuropa.cat’ un mitjà líder.
No en va la web de l’Europa ha re-

29 Presidents...

Joan Matas, tot un símbol

 Rodolf Collell
1907/1911
 Francesc Ventura
1911/1913
 Frederic Soler
1913/1915
 Joan Matas
1915-16/1926-27 i
1928-29/1930-31
 Lluís Ollé
1926/1927
 Doménech Colomer
1927/28
 Antoni Massoni 1930-31/1931-32
 Francesc Sugot 1932-33/1940-41
 Rafael Andreu 1941-42/1945-46
 Josep Bieta
1946-47/1947-48
 Miquel Iglesias 1948-49/1953-54
 Eusebi Martí
1953-54/1955-56
 Lluís Casacoberta 1956-57/1959-60
 Joan Pont
1959-60/1961-62
 Juan Zalacaín 1962-63/1963-64
 Josep Chover
1964-65
 Diego Navarro 1964-65/1968-69
 Juan Lluís Nadal 1968-69/1970-71
 Francisco Hidalgo 1971-72/1973-74
 Mario De Boet 1973-74/1974-75
 Bernardí Balagué 1974-75/1979-80
 Ferran Valverde 1980-81/1983-84
 Joaquim Canillo 1984-85/1985-86
 Josep Castro
1986-87/1995-96
 Josep Bartolí
1995-96/1998-99
 Joan Grases
1995-96/1998-99
 Conrad Pugés 1999-00/2002-03
 Joan Josep Isern 2002-03/2006-07
 Guillaume de Bode
2006-07/¿?

...i moltes Penyes

but al llarg de la seva curta però
intensa vida en paral·lel al club diversos guardons de prestigi i premis de periodisme a nivell dels
que són considerats els grans mit-

jans... I tot això a través d’un grup
de voluntaris que s’hi dediquen
amb cos i ànima per amor als colors. L’Europa té, sens dubte, un
luxe a l’abast de molt pocs. n

‘Agrupació Europeista’,‘Grup Europeista
Pep Rovira’,‘Caliu Gracienc’,‘Torcida Escapulada’, ‘Penya Chupitos’ i ‘Penya Maastricht’ (Holanda) són les sis actuals.
Abans van existir algunes tan diverses
com ‘Els Ben Plantats’,‘Penya Cros’,‘Joc
Ras’,‘Grup Familiar’,‘Vilapiscina’,‘Penya
Europeista Mus’,‘Penya Europeista L’Escapulari’,‘Parc Güell’ i ‘Titis Europeistes’.

