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Entrevista a Marcel Ugas,
fisioterapeuta de l’equip

Apropem als socis del club
una figura del cos tècnic
sovint poc visible. Els detalls
del tractament de lesions, la
seva prevenció i les funcions
del ‘fisio’, al detall en una
entrevista exclusiva.
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I també...
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El Juvenil A de l’Europa suma
una dinàmica molt positiva a
la Lliga Nacional i aspira a
recuperar la Divisió d’Honor
en finalitzar la temporada.

Pàgina 4

Rovira, Ivan Álvarez i Cano
s’han convertit en elements
clau de la Selecció Catalana
Amateur que disputa la fase
final estatal de la Copa de
Regions UEFA.
Pàgina 7

L’historiador Xavier Vidal ens
endinsa en el món d’una festa
ben popular i dolça a Gràcia:
Sant Medir.
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editorial
Humilitat, seny i bon tracte: fòrmula d’èxit
El futbol no viu aïllat de la situació actual de crisi mundial. El
futbol modest és qui en paga les conseqüències, en part degut a
polítiques equivocades en la gestió. L’antiga figura del mecenes
que arribava a un club i que posava diners sense solta ni volta, es
va difuminant. Tenim exemples ben recents en casos com el del
Mataró, actualment a Segona Catalana, que de moure’s en categories com la Segona B ha passat a flirtejar amb la seva desaparició. O també la Unió Esportiva Figueres a qui la seva aliança
amb ‘Miapuesta’ va portar-la a haver de refundar-se.
Per això quan surten a la llum projectes com els del Mirandés
(semifinalista de la Copa del Rei 2012) o del Llagostera (cinc ascensos en set anys) se’ns obre una porta a l’esperança. Singular
és el cas dels gironins. Fins fa ben pocs anys era pràcticament
un equip desconegut per tots nosaltres. Els seus ascensos l’han
catapultat fins a la Segona Divisió B i després d’un inici fluix, ha
accedit a la zona noble de la classificació i és actualment el segon classificat, dins el play-off a la ‘Liga Adelante’. La coherència
dels seus plantejaments n’és la
Projectes senzills base. En tots els seus àmbits.
de la presidència fins a
i ben estructurats Des
l’últim empleat. Amabilitat en el
com el que aplica tracte, senzillesa i en definitiva
una acurada política econòmiel Llagostera
ca que fa que rebi merescudademostren
ment elogis de tothom. Sembla
clar que no tornarem a veure
quin és el camí
els camps de Tercera plens.
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Amb pas ferm cap al cel
El Juvenil A de l’Europa està signant una gran temporada
a la Lliga Nacional i lluitarà per assolir la Divisió d’Honor

[Redacció ] · El Juvenil A de
l’Europa defensa la segona i última de les places directes que
donen dret a l’ascens a Divisió
d’Honor -sense comptar filials-,
el màxim nivell futbolístic de la
darrera categoria d’edat formativa a tot l’estat.

De la mà de Jesús Angoy,
l’equip gracienc, que practica
un futbol dels millors del seu

grup, presenta un tram final del
2011 i inici del 2012 ple de bons
resultats. La lluita més directe
per recuperar el màxim nivell
competitiu de base és amb el
Gavà, equip que ocupa la primera plaça d’ascens (segona
literal de la lliga, per darrere del
Barcelona B).
Durant la present temporada
els socis i aficionats de l’Europa

han gaudit de moltes tardes
d’alegries escapulades a la
Lliga Nacional, com l’empat
contra el líder Barça jugant amb
la mateixa tàctica que els blaugranes -línia de tres jugadors
en defensa- o golejades com
els 5-0 a La Floresta o el segon
equip del Girona.
La plantilla gracienca vol seguir
mantenint la línia de regularitat
per ascendir de categoria

En el nou futbol modest cada vegada hi tenen menys cabuda els
anomenats “traficants de jugadors”, els intermediaris, capaços de
“colar 4 saldos” en 3 ó fins i tot 4 equips en una mateixa temporada.També va ajudar la manca de coneixement i capacitat esportiva d’alguns dirigents. Hi ha qui comença a entendre que s’ha
de fomentar la consolidació d’una pedrera preparada per jugar a
Tercera sense complexes. També el jugador comença a entendre
que en aquestes categories no pot pensar en viure exclusivament
del futbol i cobrar com una classe mitjana-alta del món laboral.
Només aplicant aquestes polítiques, que també requereixen de
paciència i continuïtat en els projectes, podrem fer que els clubs
catalans puguin aspirar a cotes més altes sense posar en risc
entitats de prestigi. Per això casos com els citats ens produeixen
una enveja sana que demostra que el mercantilisme en el futbol
modest ha de morir, i algunes gestions esportives també
Un instant de la golejada de l’equip escapulat contra el Girona B (5-0) el passat 4 de febrer a l’estadi.

l’enquesta

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

En jornades de lliga disputades en laborable
entre setmana, la FCF hauria de baixar el
cost arbitral del partit?

Sí

81%

No
19%

La Gala de les Estrelles del Futbol Català
hauria de comptar amb més premis
i reconeixements amateurs?

A) Sí
B) No
Vota a: ceeuropa.cat. Cada mes publicarem el
resultat de la darrera enquesta del portal web.
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Marcel Ugas, fisioterapeuta del Primer Equip:
“Hi ha gent que es pregunta què fas exactament”
Una entrevista d’Isabel Ocaña

En Marcel Ugas és el fisioterapeuta del Primer Equip de
l’Europa. Es nota, per com
explica en què consisteix la
seva feina i en les rutines que
segueix que, per sobre de
tot, li agrada el que fa. És un
element bàsic al cos tècnic,
no només per la seva tasca
sinó pel positivisme que contagia el seu tarannà.
Creus que, com a fisioterapeuta de l’Europa, els aficionats del club et coneixen?
No, no… no molt la veritat.
Quant fa que estàs amb el
primer equip?
Cinc anys ja.
Abans de l’Europa, en quips
clubs havies estat?
Al Mercantil i al Sabadell.
Quina és la teva rutina amb
l’equip durant la setmana?
Vaig a tots els entrenaments i
a tots els partits de lliga, tant a
casa com a fora. Amb els entrenaments, normalment arribo
mitja hora o tres quarts abans
que comencin, i així tinc temps
de fer els embenats i tractar els
jugadors si ho necessiten per
lesions o molèsties.
Sempre tens feina?
Si no sempre, quasi sempre
I no acostumes a trobarte amb situacions de gran
tranquil·litat?
Que tots els jugadors d’un
equip estiguin bé és impossible. Pot donar-se la situació
que ningú estigui lesionat, això
sí, però sempre hi ha algú a
qui li fa mal aquí o allà, o hi
ha jugadors que tot i no estar
lesionats sí que estan carregats. En l’estona d’abans de

l’entrenament el que s’intenta
és curar-los. És a dir que, tot
i que no hi hagi cap lesionat,
sempre hi ha feina per evitar
que hi caiguin.
Potser no és el moment més
important de la teva feina,
però sí el més visible, i és
quan has de sortir el camp
per atendre algun jugador.
Com vius aquest moment?
El primer any recordo que
vaig haver de sortir al camp
del Sant Andreu, que estava
a vessar de gent. Jo sóc molt
tímid, i abans de començar el
partit vaig demanar als jugadors que, si us plau, no em
fessin sortir. Ara ho he integrat.
He de fer la feina i ja està.
Són pocs els partit en què
passats els 90 minuts no has
trepitjat la gespa?
Algun partit sí. Pocs, però en
algun passa. De fet, en algun

partit he dit als jugadors que
em fessin sortir, per perdre el
temps i guanyar minuts.
De fet pot tenir una funció
estratègica aquesta entrada
al camp
Exacte. Si anem guanyant i
queda poc temps de partit,
jo surto i perdo una mica de
temps, però com ho faig jo es
fa a molts equips, és clar.
De les intervencions que has
hagut de fer, hi ha alguna que
recordis especialment?
La de Cebri l’any passat. Era el
primer cop que veia un trencament de tíbia i peroné. Sempre
intentes ser fred i controlar la
situació en el moment, però
a més has de tranquil·litzar al
jugador i alhora tranquil·litzarte a tu interiorment. També
recordo la de Parres, aquí a
casa. Es va trencar els dos
meniscos.

I d’altres temporades?
Fa dues temporades Valderas
va tenir una commoció cerebral. I l’anterior va passar el
mateix amb Ubai de l’Amposta.
La veritat és que és dur.
Què porteu els fisioterapeutes a la farmaciola? Sempre
és el mateix?
Més o menys sí. Però poden
haver-hi diferències. Potser
hi ha alguna cosa que jo vull
portar perquè trobo que és important, i un altre fisioterapeuta
no ho porta. Però esparadrap,
tiretes, aigua, ‘reflex’,... això
suposo que ho portem tots.
Creus que hi ha algun aspecte del fisioterapeuta d’un
equip que no s’aprecia?
La feina que es fa dins del
vestuari entre setmana. Hi ha
gent que es pregunta què fas
o perquè vas tan d’hora. I en
realitat durant tota la setmana

hi ha molta feina, entre lesions
o massatges. Durant una setmana pots estar una hora cada
dia amb cada jugador. A mi no
m’agrada el protagonisme, però sí és veritat que a vegades
no es té cura amb la figura del
fisioterapeuta en general.
Et crida l’atenció convertir-te
en fisioterapeuta en alguna
altra disciplina?
Per provar-ho, sí! Porto molts
anys en el futbol, però si em
proposessin anar a algun altre
ambient, amb altres tipus de
lesions, m’agradaria.
Sabem que t’agrada molt
córrer. El Marcel Ugas esportista ha patit lesions?
I tant! Els lligaments creuats,
sense que m’arribessin a
operar; esquinços de turmell,
d’aquests n’he tingut a dojo,
i menisc també, però de nou
sense operació
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Tres escapulats amb un somni UEFA

Rovira, Ivan Álvarez i Cano volen classificar per primera vegada Catalunya per la Copa de Regions

El combinat de Catalunya Amateur durant la preparació de la primera fase de la Copa de Regions UEFA / Foto: Josep Maria Torrent
Àngel Garreta

Durant la propera Setmana
Santa, el combinat de Catalunya Amateur tindrà davant seu
les semifinals i una hipotètica
final de la fase estatal de la
Copa de Regions UEFA.
La selecció dirigida per Toni
Almendros busca fer història i
classificar per primera vegada
als catalans per viatjar per tota
Europa en busca del màxim
títol que pot aixecar qualsevol
futbolista que no hagi jugat mai
per sobre de Tercera Divisió.
El trofeu, que es disputa cada
dues temporades, es converteix en una visible plataforma
pels jugadors modestos. El
grup humà que regularment
forma les diferents convocatòries d’aquesta temporada amb
la samarreta de Catalunya està

format per tres jugadors de
l’Europa que són de presència
fixa al combinat. El davanter
Rovira, el migcampista Ivan
Álvarez i el defensa Cano són
tres pilars que Almendros considera imprescindibles per la
seva selecció.

El campionat
representa el nivell
competitiu més alt
pels futbolistes
de Tercera Divisió
Enguany, Catalunya disputarà
la seva tercera ‘final four’ de
la història. El millor balanç del
combinat del país és un sotscampionat estatal en la cinquena edició de la CRU (Copa de
Regions UEFA) i una presència

a semifinals en la sisena.
Sant Andreu, Badalona i Espanyol B van ser els rivals amistosos de preparació dels seleccionats de cara a la primera
fase, disputada a València i on
Catalunya va superar per 2-1
el combinat d’Extremadura i va
certificar la seva presència a la
fase final estatal golejant Euskadi per 0-4. A les semifinals
esperen Murcia, Castilla y León
i Astúrias en busca del títol estatal i una plaça per jugar per
Europa contra regions sense
estat, territoris i demarcacions
d’altres països.
Representant l’estat espanyol,
han alçat el màxim títol europeu
amateur els combinats d’Euskadi (2005) i Castilla y León
(2009). En la primera edició de
totes, estrenada l’any 1999, la
selecció de Madrid va perdre la
final davant Venècia

El repte pendent de Catalunya
La UEFA va crear la Copa de Regions -torneig desconegut
per molts fins fa poques temporades- per donar visibilitat als
futbolistes més amateurs del vell continent i que mai durant la
seva trajectòria hagin signat un contracte professional.
Com el nom del trofeu indica, Europa es divideix per regions en
la recerca del títol, fins i tot entre els propis estats. Catalunya té
el repte damunt la taula de classificar-se per primera vegada
a la història per la fase final (on es viatja per altres estats), un
cop superada la fase d’eliminació entre les regions pròpies de
cada estat. Només un territori per estat disputa partits veritablement internacionals en la recta final de la ‘CRU’.
CLASSIFICACIÓ FINAL HISTÒRICA
I edició: -no participaII edició: -no participaIII edició: Primera fase (estatal)
IV edició: Primera fase (estatal)
V edició: Sotscampió (estatal)
VI edició: Semifinalista (estatal)
VII edició: Primera fase (estatal)

LES FITXES DELS PARTITS DEL PRIMER EQUIP (des de la darrera publicació de L’Escapvlat)
Jornada 24 · 12/02 · Estadi Nou Sardenya · 450 esp. · EUROPA 0 - CASTELLDEFELS 0
EUROPA: Rafa Leva, Aitor Torres, Alberto, Cano, Pociello, Parres (Ivan Álvarez, 70’), Javi Lara, Delmàs, Peque, Nils (Èric Blasco, 58’) i Gatell (Rovira, 58’). CASTELLDEFELS: Tato, Joel, León, Alberto Garcia, Amantini, Navarro
(Prieto, 85’), Montilla, Gilberto, Boniquet (Edgar Doblas, 87’), Uri i Javi Sánchez (Sascha, 74’). ÀRBITRE: Alfonso Oliva Bueno. TARGETES: Grogues a Parres, Javi Lara, a l’entrenador Pedro Dólera i al fisioterapeuta Marcel Ugas
(Europa) i a Joel, León i Amantini (Castelldefels). GOLS: Jornada 25 · 19/02 · Municipal Via Fèrria · 450 esp. · CORNELLÀ 0 - EUROPA 0
CORNELLÀ: José, Edgar, Capó, Valentín, Israel, Jorge, Pep (Pla, 75’), Luís (David, 63’), Enric, Puerto i Miguel (Boris, 84’). EUROPA: Rafa Leva, Aitor Olmo, Alberto, Cano, Pociello, Parres, Peque (Gatell, 45’), Delmàs, Ivan
Álvarez, Rovira (Guzman, 85’) i Nils (Cebri, 71’). ÀRBITRE: Alejandro Fernández Pérez. TARGETES: Grogues a Capó, Israel, Jorge, Enric i David (Cornellà) i a Ivan Álvarez i Rovira (Europa). GOLS: Jornada 26 · 26/02 · Estadi Nou Sardenya · 550 esp. · EUROPA 0 - VILANOVA 1
EUROPA: Rafa Leva, Aitor Olmo (Nils, 76’), Alberto, Cano, Pociello, Ivan Álvarez, Rovira, Delmàs, Segalés, Javi Lara (Guzman, 68’) i Gatell (Cebri, 50’). VILANOVA: Mario, Valldosera, Mañosa, Marcos Garcia, Pitu (Forzinetti,
85’), Triguero (Carlitos, 70’), Aleix Vall, Camacho, Patri (Fede, 63’), Pérez i Dani Acosta. ÀRBITRE: Xavier Rubio Ponsati. TARGETES: Grogues a Alberto -dues i expulsió minut 87-, Delmàs -dues i expulsió minut 72-, Javi Lara i
Cebri (Europa) i a Mañosa, Triguero i Carlitos (Vilanova). GOLS: 0-1 (Valldosera, 22’).
Jornada 27 · 04/03 · Municipal de La Pobla · 300 esp. · POBLA MAFUMET 2 - EUROPA 0
POBLA MAFUMET: Sergio, Alberto, Joel Coch, Aleix Coch, Sebas, Bueno, Fran Carbia (Alfons, 82’), Bertomeu (Oribe, 73’), Ñoño, Songo’o i Èric Via (Aarón, 61’). EUROPA: Rafa Leva, Aitor Olmo, Cano, Pociello, Josué (Gatell,
54’), Èric Blasco (Segalés, 62’), Ivan Álvarez, Parres (Valderas, 77’), Nils, Guzman i Rovira. ÀRBITRE: Pere Barceló Roca. TARGETES: Grogues a Alberto, Aleix Coch, Bertomeu, Ñoño, Songo’o i Oribe (Pobla Mafumet) i a Cano,
Pociello, Josué, Ivan Álvarez i Parres (Europa). GOLS: 1-0 (Joel Coch, 11’); 2-0 (Fran Carbia, 32’).

Vols tornar a llegir els 25 periòdics anteriors de L’Escapvlat? CEEUROPA.CAT
Entra a la pàgina web oficial del club i podràs accedir mes a mes al rotatiu mensual.
També podràs llegir-lo online o descarregar-lo en PDF i guardar-lo al teu ordinador.

TOT L’EUROPA EN UN CLIC
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L’Europa, una bona catapulta futbolística
Agustí Tenllado

En el futbol modest actual
és poc freqüent que hi hagi
jugadors que es converteixin
en emblemes i símbols d’un
equip per la seva permanència
continuada en un mateix club.
L’Europa, com tots els altres
clubs, és en ocasions una via
d’enllaç cap a altres categories
de nivell superior.
En l’actualitat hi han un total de
14 jugadors amb pas o formació escapulada que en aquesta
temporada 2011/2012 estan
jugant en alguna de les tres
categories superiors del futbol
estatal (1a, 2a i 2a B) i fins tot
a lligues estrangeres.
El cas més llampant és el de
Víctor Sánchez. Com a juvenil
va contribuir en el tram final
de la temporada 2004/2005
a retornar l’Europa a Tercera
Divisió. Posteriorment, després
d’anar pujant esglaons dins
la pedrera del FC Barcelona,
va arribar a formar part del
mític equip del “triplet”. Dues
cessions consecutives a Xerez
i Getafe i una aventura poc
afortunada al Neuchatel suís,
l’han portat de tornada a casa
en aquest mercat d’hivern fins
a l’Espanyol.
També Benja Martínez està
“fent carrera”. Les dues últimes
temporades al Barcelona B li
han servit per agafar experiència i poder mantenir-se a
Segona A jugant al Girona. Per
la seva banda, Marc Fernández, qui va estrenar-se amb
fitxa sènior en el club gracienc,
només una temporada després
va convertir-se en l’heroi d’un
Sabadell que amb un gol seu
va poder retornar a Segona A
després de molts anys. Actualment milita al Cartagena.
Quatre jugadors que ja havi-

en tastat la Segona B abans
de tenir un breu pas pel Nou
Sardenya també s’han consolidat com Luís Blanco (Sant
Andreu), Enric Pi (Llagostera) o
Sergio Cirio i David Corominas,
dos dels referents atacants de
L’Hospitalet. Els casos que
més ens reconforten són els
de jugadors que han passat pel
nostre club però més concretament pel futbol base, formantse a Gràcia. És el cas de Txiki,
un veterà il·lustre ja amb una
dilatada carrera a Sabadell,
Girona, Villanueva de Córdoba,
Ceuta i ara al Cartagena des
de fa 4 temporades. És també
el cas de Robert Ahufinger,
actualmente al Reus però amb
experiències com Mataró, Écija, Extremadura i Zamora.
El porter Alberto García, amb
només 3 aparicions al primer
equip escapulat, va arribar a
debutar a Primera amb el Múrcia. Actualment milita al Córdoba, després de passar anteriorment per Águilas i Figueres.
El darrer gran davanter centre
sortig de la base gracienca va
ser Sergio Postigo, a qui les
lesions greus han castigat molt.
Actualment és el davanter centre d’un singular Huracán de
Valéncia a Segona B. Abans,
però, va fer recorregut per
l’Espanyol B, Girona, L’Hospitalet, Linares, Salamanca,
Ceuta i Gramenet. Al gran rival
de l’Europa, el Sant Andreu, hi
militen ara dos talents sorgits
de la base europeista: David
Llobet i Arnau Tobella.
Sobta el cas de Roman Golobart, que després de convertir-se en el jugador de menys
edat en debutar en partit oficial
de lliga en tota la història de
l’escapulari blau, va marxar a
Anglaterra, concretament a Wigan. Aquest any, ha estat cedit
a l’Inverness d’Escòcia

Sergio Postigo juga enguany a l’Huracán de Segona B

Aquest mes ens visiten...
UNIÓN DEPORTIVA ATLÉTICO GRAMENET · Fundació: 1923
Camp: Mpal. Santa Coloma (5.000 espectadors) President: Pedro Osuna
Entrenador: Antonio Romero· Temporada a Tercera número: 18
Aquesta és la primera visita de la Gramenet en la història de la lliga a l’estadi Nou Sardenya. No obstant, hi ha
jugat dos partits al nou recinte europeista construit el 1995 (dues edicions del Vila de Gràcia: 1998 i 2008).
Ha militat les darreres 18 temporades a Segona B. Després de la guerra, el FC Gramenet va anomenar-se
Colomense, desapareixent el 1942. Llavors va agafar l’actual denominació.

AGRUPACIÓ ESPORTIVA CULTURAL MANLLEU· Fundació: 1933
Camp: Municipal (3.000 espectadors) · President: Albert Nebot
Entrenador: Francesc Cargol · Temporada a Tercera número: 23

Als seus inicis el club tenia seccions de ciclisme, atletisme i excursionisme. Els seus colors actuals provenen
de l’equip predecessor, el Futbol Club Catalunya. L’actual terreny de joc manlleuenc és del 1940. La temporada
2003/2004 Europa i Manlleu van baixar junts a Primera Catalana.

DARRERS PRECEDENTS EUROPA - GRAMENET·

1976/1977: 3-0
1979/1980: 4-0
1980/1981: 5-2
1989/1990: 1-0

(Pref.)
(3a)
(3a)
(3a)

1990/1991: 0-1 (3a)
1991/1992: 0-0 (3a)
1992/1993: 1-0 (3a)
1994/1995: 0-5 (2a B)

DARRERS PRECEDENTS EUROPA - MANLLEU·

1999/2000: 4-0
2000/2001: 5-0
2001/2002: 0-1
2002/2003: 1-1
2003/2004: 1-0

(3a)
(3a)
(3a)
(3a)
(3a)

2004/2005: 2-0 (1aC)
2007/2008: 2-1 (3a)
2008/2009: 0-4 (3a)
2009/2010: 1-3 (3a)
2010/2011: 1-1 (3a)

6

Campus

11 de març del 2012

Un Campus reforçat: futbol, diversió i tècnica
L’Europa diversifica la seva oferta, l’especialitza i augmenta el ventall de possibilitats estiuenques

[Redacció] · La direcció esportiva del CE Europa ha decidit
duplicar la seva oferta de Campus pel proper estiu.

A l’habitual que fa anys que
es realitza amb èxit al Nou
Sardenya se suma enguany
un campus extra al Camp de
l’Àliga, orientat i dirigit de forma
més específica a la tecnificació
dels jugadors d’una forma metòdica i més especialitzada al
voltant d’aquest aspecte.
El director de l’Escola de Futbol, Xavier Lucas, seguirà dirigint el tradicional Campus del
Nou Sardenya, que cada any
supera el nombre d’alumnes
inscrits, ja sigui procedents de
la pròpia Escola formativa o
de fora de l’entitat. Enguany
s’estrenarà el Campus de
Tecnificació, que serà dirigit

pel coordinador del Futbol
Base escapulat, Jordi Vela i
un dels seus ajudants, Fredi
Martín. Aquest Campus especial comptarà també amb
l’especialització de porters, a
càrrec de Cesc de Bode.
El Campus tradicional se celebrarà del 25 de juny al 27 de
juliol al Nou Sardenya. El de
Tecnificació tindrà lloc durant
la darrera setmana de juny i
la primera quinzena de juliol
en tres torns diferents.
Per a més informació relacionada amb algun dels dos
Campus i les corresponents
matriculacions, cal posar-se
en contacte amb les oficines
del club al correu electrònic:
administracio@ceeuropa.cat
o bé al 932 102 551. Properament el lloc web ceeuropa.cat
oferirà més detalls
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L’Europa aspira
a més reconeixement
als Vila de Gràcia

MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal

La festa més dolça: Sant Medir

El Club
L’Ajuntament de Gràcia ha
convocat una nova edició
dels premis Vila de Gràcia,
que reconeixen les persones, entitats i projectes més
destacats de cada any. El
proper 9 de març finalitza
la presentació de candidats
al premi per mèrits acumulats durant l’any 2011 o bé
aquells que siguin considerats de llarga trajectòria.
L’Europa busca dos reconeixements enguany, un
amb especial insistència.
D’una banda, a Ramon
Vergés, historiador del club,
per la seva tasca documental al llarg dels anys, especialment en la composició
del prestigiós llibre del Centenari del club “Història d’un
històric”. D’altra banda, a
l’entitat, donat que l’Europa acumula premis parcials
(millor escola formativa i
dos premis de comunicació
a la web i l’Escapvlat) però
no pas com a club
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Com tots els anys, el dia 3
de març la Vila de Gràcia
va celebrar Sant Medir amb
l’habitual pluja de caramels. Aquesta celebració,
d’una de les tradicions més
entranyables de Gràcia, es
pot considerar com la veritable diada gracienca.
Per aquells que no coneguin l’origen de la festa,
la versió més popular és
la que es remunta a l’any
1830, quan un forner de
Gràcia amb arrels a Sant
Cugat, va caure greument
malalt. L’home que era molt
creient, es va encomanar a
Sant Medir, prometent que
si es curava faria pelegrinatge fins a l’ermita muntant un ase i faria tots els
possibles perquè tothom
a la Vila se n’assabentés
i també li tinguessin gran
devoció al sant. El cas és
que el forner es va curar,
i quan va arribar el 3 de
març, que és la festa de
Sant Medir, es va disposar
a complir.

tes, però així i tot, n’hi ha que
en l’actualitat superen llargament els 100 anys d’existència, sent la més veterana la
colla “Antiga de Sant Medir”
fundada el 1861.
En la dècada dels anys 20 del
segle passat, i com a vàlvula
d’escapament de la dictadura
de Primo de Rivera, es van
fundar un bon nombre de colles. Com tots els europeistes
saben, la segona dècada de
l’anterior segle va ser la dels
anys daurats del nostre club.
Els jugadors de la primera
plantilla eren molt coneguts i a
més, alguns d’ells havien nascut a Gràcia. Per tant, aquests
tenien molt interioritzada la
festivitat de Sant Medir. Cal
recordar que homes com Bonaventura Pelaó -que va ser
un dels jugadors/fundadors
del club-. Joan Bordoy -que

va ingressar a l’Europa de
ben petit i només va jugar
amb l’escapulada- o Antonio
Alcàzar -que tot i néixer a
Múrcia, amb mesos va venir
a Gràcia- sentien i estimaven la Vila i conseqüentment
l’Europa com el seu més alt
representant esportiu d’aquella època.
Així doncs, el 1926 un grup
de jugadors van formar una
colla per tal de fer la romeria
cap a l’ermita de Collserola,
adoptant el nom dels “Ben
Plantats”. Els caps de colla
que la formaven eren els següents. Capità de Colla: Pelai
Sugot; Banderer: Francesc
Alcoriza; Cordonistes: Llatzer
Florenza, Juan Bordoy i Josep
Brunet. Segons es desprèn
dels cartells de les romeries
d’aquests anys, la dels “Ben
Plantats” era una de les més

importants de l’època. No
en va, eren ídols graciencs que tothom coneixia.
D’altra banda, uns anys
abans (el 1922) un grup
d’aficionats europeistes
també havien fundat una
colla, la dels “Els Bons
Amics” que tenien la seu
social al carrer Grassot,
en l’antiga “Societat La
Formiga”. Per tant, és
evident que durant uns
quants anys la presència
de l’Europa en la diada de
Sant Medir, era més que
notable. Mirat amb els
ulls d’avui, ens semblaria
impossible que els jugadors de la primera plantilla formessin una colla
de Sant Medir, ja no per
arrelament a la Vila, sinó
senzillament perquè molt
pocs graciencs coneixen
els nostres jugadors

Per tal de fer-ho saber, no
se li va acudir altra manera que repartir caramels
dalt d’un ruc i amb un sac
ple d’aquests dolços fets
per ell mateix. Amb els
anys la tradició va anar
arrelant, i es van anar
creant colles de gent que
cada any feien la romeria
fins l’ermita del sant, situat
a la serra de Collserola.
Al llarg d’aquests més
de 180 anys d’història, s’han creat un gran
nombre de colles i també
n’han desaparegut mol-

Programa de la festa de Sant Medir dels “Ben Plantats” de l’Europa en plena època daurada del club

8

Publicitat

11 de març del 2012

