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editorial
Delmàs: el futbolista i la persona
En el món de l’esport, com la música o el cinema, per posar un
parell més d’exemples, els humans hem agafat per costum idolatrar i entronitzar com referents moltes altres persones. No sabem
si per necessitat de posar un mirall a l’horitzó, si per reforç moral
propi o col·lectiu (en esports de grup), com a estímul identitari en
lluites territorials o per altres raons, des de fa dècades els altars
de cada disciplina estan farcits de noms.
Sovint, però, grans mites i llegendes tenen una part fosca. Un
aspecte de la seva biografia, generalment en la vessant humana,
particular i privada, que projecta ombres sobre la figura completa
del personatge en qüestió. Futbolistes, cantants, actors, polítics i
altres personatges que han mantingut una àmplia, extensa i respectable carrera professional però són un mal exemple de vida,
modals o conducta.
És per això que pocs escollits de cada àmbit poden ser d’aquells
per qui valgui la pena posar la mà al foc amb total seguretat de
no sortir cremat, ni en l’aspecte professional ni en l’humà.
Pocs esportistes
Aquest exemple clar, en clau
Europa, representa la figura
idolatrats pels
del capità Àlex Delmàs. Mite i
seus seguidors
llegenda en pures xifres esporpoden barrejar
tives i, ens atrevim a dir, que
encara molt més en l’aspecte
a la vegada
privat, humà, personal i de
trajectòria
tracte. Un nom que passarà a
la història del club.
i humanitat

6 de maig del 2012

la notícia del mes

Femení Infantil: amor pel futbol
La plantilla escapulada només ha guanyat un partit de lliga,
però dóna la cara amb orgull en cada jornada de competició

Constants malgrat les contínuades derrotes, les escapulades

han progressat força des de
l’inici de temporada, quan es
va formar aquest equip amb
nenes provinents de diferents
escoles i clubs.
Des d’aquí volem donar la
nostra enhorabona a Elena,
Noe, Emma Torrellas, Mariona,
Mireia, Maria, Júlia, Marina,
Berta, Helena, Anna, Carlota,
Emma López, Marta i Emma
González per l’actitud. Segur
que la temporada vinent totes
elles recolliran els fruits del que
han llaurat aquesta
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[Jordi Vela] · En el futbol s’acostuma a destacar els equips que
queden campions d’alguna
competició o assoleixen algun
ascens de categoria. Aquest
tipus de notícies són les més
rellevants i les que a tothom
agrada llegir de tant en tant.

A l’Escapvlat volem destacar tot
el contrari: un equip de l’Europa que aquesta temporada ha
guanyat només un partit en el
seu campionat de lliga, però
que és exemple d’esforç.

El Femení Infantil de l’Europa,
entrenat per Elena Fernández
i Noe Garcia, jugadores del Femení A i B respectivament, ha
competit enguany a la Primera
Divisió de la seva categoria,
quedant classificat en darrera
posició en la lliga. Tot i això,
ha donat durant tota la temporada un exemple d’esportivitat i
compromís amb el club i amb la
seva pròpia passió esportiva.

Delmàs formarà part indestriable de les més reconegudes llegendes del club i tindrà el mèrit de fer-ho després de travessar per
bona part del gruix d’una dècada fosca a nivell d’èxits i alegries
esportives del club. Dedicat, entregat i fidel a la causa, Delmàs
és l’exemple de qui no vol resistir-se a assumir la realitat i lluita,
any rere any, per uns colors que ha acabat adoptant com seus i
estimant de forma sincera com han fet pocs futbolistes que hagin
passat pel club.
Acostuma a passar que els grans referents dels llibres d’història
dels clubs de futbol no són del tot apreciats quan encara figuren
en actiu i després són reverenciats quan formen part del passat.
Per sort per l’afició de l’Europa, els socis encara poden veure
vestida de curt una autèntica llegenda viva. Un capità majúscul
La plantilla del Femení Infantil.

l’enquesta

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Aconseguirà el Primer Equip
la permanència a Tercera Divisió?

Sí

72,1%

No
27,9%

Cal començar abans la lliga per estalviar
tantes jornades en dimecres?

A) Sí
B) No
Vota a: ceeuropa.cat. Cada mes publicarem el
resultat de la darrera enquesta del portal web.

L’Escapvlat per dins...

... qui som?
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Òscar Belis: “L’Europa està aconseguint forjar una
bona pedrera per tornar a ser un referent important”
Una entrevista d’Àngel Garreta

Parlar d’Óscar Belis és fer-ho
d’un entrenador de base que
s’esforça dur però en silenci
per obtenir grans resultats
amb els equips que ha dirigit
dins la casa escapulada.
Discret, humil però gran
treballador, Belis és un dels
tècnics del club amb més
projecció i més ben considerats de l’Europa. A punt de
fer 24 anys, per davant seu
es dibuixa una carrera molt
prometedora.
A l’Europa vas arribar com
jugador, oi?
Sí, jo jugava a la Penya Vallespir i vaig fer les proves per
l’Europa. En van acceptar per
l’Aleví B però vaig decidir seguir un any més a la Vallespir.
L’any següent vaig repetir i vaig
entrar dins l’Aleví A. Vaig fer
trajectòria amb l’Europa fins al
Juvenil C. Després vaig acabar
la trajectòria com jugador al
Turó de la Peira.
Quins records tens d’aquella
etapa futbolística?
La major part de la meva trajectòria com a jugador va ser
a l’Europa, per tant el meu pas
per aquest club com a jugador
va ser molt bo, ja que no només em vaig seguir formant
com a jugador sinó que també
ho vaig fer com a persona. Van
ser anys on vaig aconseguir
moltes amistats, per exemple
l’Edu, qui porta ajudant-me
tots aquests anys que porto
d’entrenador a l’Europa i amb
qui vam coincidir un parell
d’anys jugant. I no només em
vaig emportar amistats, sinó
que també un munt d’experiències, viatges, ascensos de
categoria. Va ser una etapa
molt bonica.

Com va començar la teva
trajectòria com a tècnic dins
l’Europa?
L’any 2007 vaig tornar al club
per estar com a segon entrenador de l’Infantil A de la Fundació, però ja al segon partit
de lliga em vaig haver de fer
càrrec de l’equip. La temporada següent vaig entrenar l’Infantil C del club, posteriorment
el Cadet D i l’Infantil B. Actualment dirigeixo l’Infantil A.
Quins són els millors i pitjors moments viscuts?
Com a jugador, el dia que em
van dir que entrava a formar
part de la plantilla de l’Aleví
A i posteriorment l’ascens a
Preferent que vam assolir
amb l’Aleví A amb només dues
derrotes en tot l’any.
Com entrenador destacar les
dues lligues consecutives amb
l’Infantil C i el Cadet D sense
perdre cap partit de lliga en
dos anys. Espero poder afegir un altre molt bon record
d’aquest any. En l’aspecte
negatiu, el dia que vaig deixar
de ser jugador del club i com
a tècnic, la promoció perduda
amb l’Infantil C.
Per a qui no et conegui,
explica’ns la present temporada al club.
Actualment entreno a l’Infantil
A de Primera divisió. Aquest
any ascendeixen de categoria
els 9 primers ja que l’any que
ve es torna a crear la Preferent. Tot i que al principi ens
va costar una mica, els nois
han fet una gran evolució i ara
a falta de poques jornades,
estem lluitant per intentar ser
un d’aquests nou equips.
Ets conscient que ets un
dels tècnics més valorats?
No, no he pensat en cap moment això. Sempre he intentat

fer les coses el millor possible,
implicar-me amb el club en tot
el que puc i sobretot tornar el
tracte i la confiança que l’Europa ha tingut cap a mi durant
aquests anys.
Pot arribar l’Europa en el
futur al nivell d’altres grans
equips de Divisió d’Honor?
Estic segur que sí. L’Europa és
un club reconegut arreu i amb
la feina que s’està fent des de
l’Escola i el Futbol Base s’està
aconseguint forjar una bona
pedrera que ajudarà a consolidar els equips a les màximes
categories i a ser un referent
molt important.
Tens algun referent d’entrenador professional?
No tinc cap entrenador professional que sigui el meu
referent, però sí que intento
informar-me i aprendre de la
manera de treballar d’alguns.
És veritat que com a jugador
sempre m’havia agradat Luis
Enrique. Per tant, ara que porta
uns anys com a entrenador sí
que l’intento seguir més.
I dins l’Europa, al marge de
tu, recomanaries un tècnic?
Es fa difícil perquè considero
que tots els entrenadors de la
casa tenen alguna cosa especial que em faria recomanar-los,
però si hagués de quedar-me
amb algun seria tant el Fredi,
el Josu o el Ramon Gatell per
tots els anys que porten, per la
seva implicació i per tot el que
han donat per l’Europa.
Reptes a curt termini?
A nivell personal seguir formant-me i aprenent, sense
marcar-me cap objectiu en
concret, i aprofitar cada moment que passi dins d’aquest
club. A nivell del meu equip,
acabar el més bé possible
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Un autèntic mite!

El capità Àlex Delmàs passa a formar part del grup d’escolllits de la història del Club Esportiu Europa

Les dades de Delmàs amb l’Europa
Àngel Garreta i Agustí Tenllado

Poques vegades l’afició d’un
club pot afirmar estar veient en
viu i en directe un dels mites de
la seva entitat. La de l’Europa
ho pot afirmar amb Àlex Delmàs. El capità gracienc s’ha
convertit, per mèrits propis, en
llegenda escapulada.
En silenci i amb una feina
dedicada sobre la gespa i fora
dels terrenys de joc, Delmàs ha
anat ampliant el tram final de
la seva carrera esportiva dins
l’Europa, on va aterrar l’estiu de

l’any 2006. En sis temporades, de les competicions regulars
el migcampista s’ha guanyat el i les promocions d’ascens o
cor dels aficionats pel seu ren- permanència el superen. Mites
diment esporcom Ventura,
tiu i també pels
Rovira
En sis temporades Capella,
seus gestos foi Amorós.
el migcampista
ra del vestuari
cap a la seva
La figura de
s’ha guanyat
massa social.
Delmàs va enel cor de l’afició
Sempre atent
trar dins l’Olimp
i amb compropel seu rendiment gracienc a Masmís indiscutible
en la victòi pels seus gestos nou,
cap a l’Europa,
ria per 0-1 del
conjunt escapuel capità ha superat els 200 partits oficials de lat. El capità, suplent en aquell
lliga amb el club. Només qua- partit, va saltar a la gespa en
tre jugadors en tota la història els darrers minuts, entrant dins

la història de l’Europa vestit
amb la tercera equipació del
club, de color taronja. L’escenari, autèntic camp amulet
de l’Europa en les darreres
temporades -sumant tot victòries- va ser també on el capità
va marcar fa uns anys un dels
seus gols més macos amb la
samarreta de l’Europa amb un
xut bombejat des de gairebé el
mig del camp.
Només el destí dirà quant
temps més podrem gaudir
d’una llegenda que, a any que
passa, sembla més jove

El ‘Top 15’

(lliga i promocions)
VENTURA (383 partits)
CAPELLA (363)
ROVIRA (309)
AMORÓS (247)
DELMÀS (202)
SURRALLÉS (199)
UREÑA (192)
FERNANDO (187)
COLOMÉ (177)
CARVAJAL (169)
SERAFÍN (167)
PEDRÍN (167)
LLUÍS ANTÚNEZ (166)
LLIBERT TOMÁS (165)
BALMAS (164)

LES FITXES DELS PARTITS DEL PRIMER EQUIP (des de la darrera publicació)
Jornada 33 · 18/04 · Mpal. Masnou · 100 esp. · MASNOU 0 - EUROPA 1
MASNOU: Asier, Gerard (Maxime, 64’), Aleix, Lavilla, Ivan Romera, Ezquerra, Willy, Lluís (Mauri, 75’), Manel, Álex Moreno (Dani López, 45’) i Diego. EUROPA: Rafa Leva, Aitor Olmo, Alberto, Cano, Aitor Torres, Ivan Álvarez,
Peque (Gatell, 70’), Parres (Delmàs, 82’), Segalés (Nils, 33’), Guzman i Rovira. ÀRBITRE: Ángel Casas López de Arce. TARGETES: Grogues a Lavilla, Álex Moreno i Maxime (Masnou) i a Aitor Torres, Peque i Gatell (Europa).
GOLS: 0-1 (Peque, 34’)
Jornada 35 · 22/04 · Estadi Nou Sardenya · 500 esp. · EUROPA 0 - BALAGUER 2
EUROPA: Rafa Leva, Aitor Olmo, Alberto, Cano, Gatell, Valderas, Delmàs, Guzman, Rovira (Nils, 60’), Segalés (Peque, 45’) i Ivan Álvarez. BALAGUER: Nogués, Usall, Domi, Egea, Giribet, Xavi Gràcia, Gabernet, Benet, Ermengol (Isaac, 82’), Figuerola (Ciruela, 77’), Jony Fernández (Óscar Imaz, 75’). ÀRBITRE: Luís Pablo Querol. TARGETES: Grogues Cano, Delmàs i Ivan Álvarez (Europa) i a Giribet, Gabernet i Figuerola (Balaguer). Vermella directa
a Peque -minut 73- (Europa). GOLS: 0-1 (Ermengol, 72’); 0-2 Óscar Imaz, 93’)
Jornada 36 · 29/04 · Mpal. d’Olot · 750 esp. · OLOT 2 - EUROPA 2
OLOT: Aleix, Freixa, Juanjo (Edile, 56’), Serra, Hostench, Abel, Francolí, Granell, Raúl, Sergi Arimany (Manel Sala, 69’) i Dani Alonso (Masó, 89’). EUROPA: Eloi, Aitor Olmo, Alberto, Cano, Aitor Torres, Ivan Álvarez, Delmàs (Parres, 92’), Guzmán, Cebri (Segalés, 78’), Valderas i Rovira (Gatell, 88’). ÀRBITRE: Severiano Ramos Manzaneque. TARGETES: Grogues a Hostench i Sergi Arimany (Olot) i a Aitor Olmo, Alberto i Ivan Álvarez (Europa).
GOLS: 1-0 (Manel Sala, 71’); 1-1 (Cebri, 77’); 2-1 (Edile, 84’); 2-2 (Gatell, 92’).

200

6 de maig del 2012

partits de

5

Llegenda

Delmàs: “L’afició té gran part de mèrit”
Àngel Garreta

L’emoció que viu Àlex Delmàs
és innegable. Es respira tota
ella al camp i fora. El capità
creu que per arribar a aquesta
rodona xifra “l’afició té gran part
de mèrit que hagi estat possible. M’he sentit estimat des del
primer dia que vaig arribar al
club, i molt reconegut. S’han
portat sempre genial amb mi”.
Delmàs admet que arribar a
agafar aquesta dimensió com
a jugador “no m’ho imaginava”
però que “per sort, hi he arribat”. El capità afegeix que “això
és el futbol i la vida en general,
que mai saps què t’espera en
el futur”.
Pel migcampista escapulat, les
sensacions que es desperten
dins del seu cap i cor són,
en aquest ordre “agraïment,
il·lusió, orgull i satisfacció”.
Afirma que “em queda una
sensació personal d’orgull amb
el dia a dia dedicat al club i
al futbol. Durant les temporades que porto aquí, he tingut
l’oportunitat d’anar a d’altres
clubs però sempre he posat
per davant de tots l’Europa i,
aquestes coses, són petites
recompenses personals”.

Parlant de futur, Delmàs assegura que “està clar que la meva
obligació ara és pensar en
present i això és el que faig. Em
concentro en donar el màxim
cada dia perquè mai saps què
és el que el futur et pot deparar.
Deixant clar que ara no toca
parlar d’aquest tema, per a mi
és un orgull i un honor formar
part del nostre club així que ...
és clar que m’agradaria seguir
una altre any! En tot cas, això
no depèn només de mi i ja hi
haurà temps de parlar-ne”,
El número 10 de la plantilla
esbufega quan se li pregunta
pels millors records. “Uf...en
tinc molts. Grans moments,
temporades molt bones, actuacions personals, etc. La
victòria contra el Girona que
ens donava la primera plaça
de Tercera, la victòria de fa tres
temporades contra L’Hospitalet
que no havia perdut en tot l’any
a fora, arribar molt lluny en
Copa Catalunya, el partit contra
l’Osasuna, contra l’Espanyol ...
però estic segur que el millor
record encara està per arribar.
Convençut”.
El capità admet que només pot
dir un rotund “gràcies” a l’afició
pel gran tracte dispensat

Nascut el mateix
dia que l’Europa
Una de les curiositats que
envolten la ja figura llegendària del capità Delmàs és
la seva data de naixement:
el 5 de juny. Mateix dia que
l’Europa...71 anys més tard.

Història viva
també de Tercera
Des que Delmàs va debutar
amb el Granollers a Tercera
la temporada 1996/1997, el
capità europeista ha militat
com amateur en cinc equips:
Granollers (4 temporades
en dues etapes), Sabadell
(1), Premià (4), Mataró (1) i
Europa (6).
En 16 temporades en actiu,
les seves xifres són espectaculars: 480 partits disputats i
82 gols transformats.
En les últimes 13 temporades i de forma ininterrompuda, Delmàs ha jugat un
mínim de 30 partits en cada
campionat de lliga.

El capità, vestit amb la tercera equipació de l’Europa a Masnou,
després de saltar a la gespa i sumar el partit 200 de lliga amb el club

Les històries i curiositats dels seus 33 gols
* Fins a 23 equips diferents
han rebut gol d’Àlex Delmàs
amb la samarreta escapulada.
D’aquests, 5 ho han fet en diferents partits.
* El Balaguer és l’equip que més
n’ha rebut amb un total de 3
* 5 equips han encaixat un doblet (Balaguer, Palafrugell, Pobla de Mafumet, Amposta i Rapitenca).
* 20 porters diferents han encaixat els seus 33 gols amb
l’Europa. Cinc han coincidit amb
ell al club (Adrià Buetas, Coca,
Asier. Cañadas i Rafa Leva).
Cañadas és qui més n’ha rebut
(4) i amb tres clubs diferents:
Masnou, Vilanova i Santboià.

* Els gols s’han marcat en 28
partits diferents. 19 els va guanyar l’Europa, 4 van acabar en
empat i 5 en derrota.

* Delmàs ocupa el lloc 20 de
màxims golejadors de la història
del club, comptant només les
dianes transformades en lligues
i promocions d’ascens o permanència, empatat amb Bosch,
Celestino, Escribano i Ureña.

* Del primer gol (contra el Girona el 3 de setembre del 2006)
fins el darrer (contra la Gramenet el dia 11 de març del 2012)
han passat 2.016 dies.

* Delmàs marca un gol cada 451
minuts de lliga amb la samarreta de l’Europa, és a dir, una
mitjana de diana cada, gairebé,
cinc partits disputats.

* 16 gols els ha fet a la primera
meitat i 17 a la segona.

* 12 dels 33 gols s’han transformat des del punt de penal.
* El 8 a 2 aconseguit per Delmàs
contra el Palafrugell el dia 21 de
gener de l’any 2007 va significar el gol 2.600 de l’Europa en
competició de lliga a Tercera.

Aquest mes ens visiten...
CLUB FUTBOL MONTAÑESA · Fundació: 1926
Camp: Mpal. Nou Barris (2.000 espectadors) President: Emilio Llamas
Entrenador: Miki Carrillo · Temporada a Tercera número: 2
El seu primer local social va ser el Bar Montañés del carrer Jaume Pinet. Va participar a la lliga creada per la
“Obra Nacional de Educación y Descanso”, guanyant 14 campionats. El seu actual camp data de l’any 1950.
No va ingressar a la FCF fins al 1955. L’any passat, en la seva primera temporada a Tercera de tota la seva història, va donar la gran sorpresa disputant el play-off d’ascens, arribant a la ronda final i no pujant per un penal.

DARRERS PRECEDENTS EUROPA - MONTAÑESA

2004/2005: 1-0 (1a C.)

2010/2011: 0-3 (3a)
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Fotos de base amb el Primer Equip · Infantil B

Fotos de base amb el Primer Equip · Infantil D
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Vergés, premi d’honor
dels Vila de Gràcia
El Club
El soci i historiador Ramon
Vergés va ser reconegut
amb un premi especial dels
trofeus Vila de Gràcia per
la seva trajectòria històrica
i documental amb l’Europa
i per la confecció del llibre
del seu Centenari, tal com
ja va anunciar l’Escapvlat
en el número del mes anterior. Vergés va ser reconegut públicament a l’Ajuntament de Gràcia

El primer equip femení
baixa de categoria
Femení
Després de vuit anys consecutius a Segona Divisió,
l’equivalent en femení de la
Segona A, l’Europa ha dit
enguany adéu a la categoria en no poder salvar-se en
el tram final de competició.
Les escapulades, que van
acomiadar-se amb triomf
d’aquesta divisió (0-4 a
Osca), militaran l’any vinent
en categoria regional catalana amb la vista posada
en treballar i planificar, per
quan més aviat millor, l’assalt de nou a la divisió de
plata del futbol estatal
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Bernabéu, un delegat Fidel

El responsable de representació del Juvenil C, un clar exemple a seguir
[Agustí Tenllado] · Nascut a la

Vila de Gràcia un 30 de juliol
de l’any 1964, Fidel Bernabéu
és actualment un dels delegats
del club que més anys porta
desenvolupant les seves funcions a la base escapulada.
Com ell mateix comenta “la
vinculació actual amb el club
ve pel meu fill. Sembla que el
destí m’ha portat als meus
orígens, ja que tota la meva
família és de Gracia. Jo vaig
néixer a la Plaça Joanic, i la
meva àvia anava a veure a
l’Europa des d’abans de la
Guerra. Recordo que m’explicava de nen que havia vist
jugar a Kubala en el camp de
l’Europa”.
Bernabéu va entrar a l’Europa
“perquè m’encanta el futbol” i
perquè en el seu moment “al
club van demanar un voluntari
per fer de delegat i m’hi vaig
oferir”. Entre les seves funcions amb el Juvenil C estan
les de “contactar amb els res-

ponsables de l’equip contrari,
preparar vestuari i material,
contactar amb els àrbitres per
lliurar les fitxes, estar present
en la revisió i al final del partit
per si s’aprecia alguna anomalia”. En Fidel destaca que
“en els partits a casa, cal mirar
que tot estigui en ordre segons
les normes del club. També
m’agrada animar els nois i ferlos costat”.
El delegat gracienc admet que
la seva tasca la fa “perquè
m’agrada” i que no és cap
sacrifici per ell. “Fer de delegat
sempre és una responsabilitat,
a casa potser amb més funcions, però el que intento és
fer la meva feina tan bé com
sigui possible, en benefici de
la imatge del futbol base i del
nostre club”, afegeix.
Entre les moltes anèdoctes viscudes, en Fidel comenta que
“una vegada un àrbitre no volia
xiular per amenaça de tempesta, el vaig convèncer dient-li

que tal com venia el vent seria
qüestió de minuts. Va acabar
el partit amb un sol radiant”.
En aquest sentit, admet que
“el nivell arbitral millora amb la
categoria. No és el mateix Segona Divisió que Preferent. De
totes formes alguns confonen
el sentit de l’autoritat amb la
fatxenderia. L’exigència varia
segons l’àrbitre”.
En pautes d’educació, Fidel
relata haver viscut “experiències realment impressionants.
Crec que els responsables
hem de donar exemple de
conducta als jugadors. És clar
que a la banqueta t ‘escalfes i
m’imagino que en categories
sènior més, però sempre hem
d’intentar tenir un comportament correcte”.
Bernabéu admet que un dia
li agradaria ser delegat del
Primer Equip o, si més no “seguir molt més temps vinculat
amb el club d’una forma o una
altra”

Fidel Bernabéu és un dels millors
delegats del Futbol Base

La Diada del Soci torna a celebrar un sopar
Un any més, tal com és costum des del Centenari de l’entitat,
el CE Europa celebrarà la Diada del Soci, un acte de trobada
entre tots els escapulats com a cloenda de la temporada i
coincidint amb la data de fundació del club.
Enguany l’àpat que se celebrarà tornar a ser un sopar, com en
les primeres edicions, tret de l’any passat, que va ser un dinar.
Aquest tindrà lloc el dimarts 5 de juny a les 21 hores al Centre
Moral de Gràcia. Serà la cinquena edició d’un esdeveniment
plenament consolidat.
L’acte servirà també, com és tradició, per reconèixer aquells
socis que celebrin 25 o 50 anys de fidelitat amb els colors del
club. Els socis i aficionats interessats en assistir a l’acte podran comprar el seu tiquet a partir del dilluns 21 de maig a les
oficines del club (c/ Secretari Coloma, 140)
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