
El Club Esportiu Banyoles 
(CEB) té molt present els 
seus futbolistes i, per aquest 
motiu, ha posat en marxa dos 
nous serveis per ajudar-los 
en la seva preparació física 
instal·lant un petit gimnàs a 
l’Estadi Municipal i, alhora, 
posant a la seva disposició en 
Ferran Joanmiquel, un tècnic 
de readaptació, que farà el 
seguiment dels lesionats fins 
que puguin tornar a jugar.
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Continuem proposant els integrants de l’alineació 
més canalla de la història del futbol. Avui ens aturem 
per parlar de Claudi Gentile, un defensa italià dels anys 
80 molt conegut pels durs marcatges que va fer als 
cracks de la seva època. Va néixer a Líbia i de ben petit 
va estudiar al col·legi italià de Trípoli. En els seus ini-
cis en el futbol, va haver de començar a mostrar-se 
contundent amb els rivals perquè ells es mostraven 
de la mateixa manera. L’he triat per què fou el màxim 
exponent de la seva generació del conegut ‘catenac-
cio’ italià, és a dir, d’aparcar el bus davant la porteria i 
amb mitja ocasió marcar un gol.

Era un defensa llest i prova d’això és que només va ser 
expulsat una vegada durant la seva trajectòria i el mo-
tiu va ser que va tocar la pilota amb la mà mentre era 
a la barrera. Va jugar al Verona i després, durant 14 
anys, a la Juventus, equip amb el qual va guanyar sis 
lligues, dues copes, una Recopa d’Europa i una copa 
de la UEFA.  Amb la ‘nazionale’ es va endur el Mundial 
d’Espanya  de 1982. Un palmarès, sens dubte, que no 
està gens malament!

En l’actualitat, la lliga italiana està molt devaluada, 
però fa uns anys allà hi jugaven els millors futbolistes 
del moment. Gentile, pels seus marcatges a estrelles 
com ara Zico, Maradona, Platini, Sòcrates o Boniek, va 
ésser considerat el millor defensa del món. Fou dels 
primers a utilitzar el vídeo per estudiar els rivals i po-
der-se anticipar als seus moviments. És per aquest 
motiu que, tot i desenvolupar-se en la posició de la-
teral, el seleccionador ‘azzurro’ va ordenar-li marcar 
Maradona en la citada copa del món del 1982 i Diego 
no la va ni ensumar. En canvi, Gentile sí que va tocar 
els turmells de l’astre argentí. Cada cop que rebia una 
pilota, hi anava associada una coça de rigor amb la 

potència suficient per entorpir la seva acció, però 
no pas per llançar-lo a terra. Maradona, desesperat, 
va començar a insultar-lo perquè tenia una paparra 
enganxada de la qual no es podia desempallegar. Era 
en aquests moments, quan veia que estava fent bé la 
seva feina i que el rival es posava nerviós, quan Gentile 
se sentia millor.

Contra el Brasil, a la semifinal, va marcar Zico, el ma-
gistral davanter carioca, qui un cop acabat el partit va 
declarar que es pensava que Gentile acabaria arren-
cant-li el braç perquè en cada jugada l’agafava dels 
braços amb molta força. Va ser molt criticar per no 
fer honor al seu cognom (Gentile, gentil), però la seva 
resposta sempre era la mateixa: “El futbol no és per a 
ballarines”. Era i és un acèrrim defensor del marcatge 
a l’home i no entén com es pot marcar per zones en 
el futbol actual: “En la meva època, seria impensable”, 
subratlla.

PILOTES FORA

Bad Boys (V) - Claudi Gentile

El marcador de les estrelles
per Rafael Castañer

Històries del futbol

Nous serveis pels jugadors
UN GIMNÀS I RECUPERACIÓ DE LESIONS

Amb el ferm compromís de millorar les instal·lacions i els serveis que el Club Esportiu Banyoles (CEB) ofereix als 

seus jugadors, aquesta temporada s’ha estrenat un petit gimnàs ubicat a l’Estadi Municipal Miquel Coromina i Mo-

retó. S’ha condicionat un espai que es dedicava a magatzem i s’ha adquirit material de musculació i treball preven-

tiu perquè els futbolistes del Club puguin treballar millor la part física. Amb tot plegat, es vol incidir especialment 

en la prevenció de les lesions a partir de la categoria juvenil, ja que duent a terme un seguit d’exercicis abans dels 

entrenaments es pot reduir el risc de patir lesions i es millora el rendiment muscular.

Readaptació   

D’igual forma, s’ha posat a disposició dels jugadors en Ferran Joanmiquel, l’entrenador de l’infantil A i tècnic en 

readaptació, perquè faci el seguiment dels jugadors lesionats i els ajudi en la seva recuperació fins que puguin 

tornar als entrenaments i, posteriorment, puguin tornar a competir en plenes condicions. Així doncs, en Ferran 

coordinarà aquesta feina amb els entrenadors i el fisioterapeuta del Club i, si és necessari, amb els metges. Des 

de la directiva es té la ferma convicció que es tracta d’una inversió molt positiva pels nostres jugadors i, per tant, 

s’ha decidit destinar els recursos econòmics necessaris perquè aquestes millores i serveis siguin una realitat, ja 

que donen un valor afegit a pertànyer al Banyoles.



Equips Partits Gols Últims partits 
jugants

 Ordenar per: Punts J. G. E. P. F. C.

1 ESCOLA F. BOSC DE TOSCA, C. “A” 21 9 6 3 0 18 9 G  E  E  G  G

2 BANYOLES, C.E. “A” 21 9 6 3 0 17 10 E  G  E  E  G

3 BESCANÓ, C.D. “A” 20 9 6 2 1 17 10 G  G  G  G  P

4 L’ESCALA F.C. “A” 18 9 5 3 1 10 2 E  G  G  E  G

5 PALAFOLLS, C.D. “A” 17 9 5 2 2 14 7 G  E  G  G  G

6 CASSÀ, U.D. “A” 14 9 4 2 3 19 14 E  G  P  P  G

7 ABADESSENC C.E. “A” 14 9 4 2 3 6 9 P  G  G  P  P

8 GUÍXOLS, A.D. “A” 12 9 3 3 3 17 14 G  P  G  G  E

9 ARO C.E. “A” 12 9 3 3 3 14 14 E  E  E  G  P

10 CAMPRODON, U.E. “A” 12 9 3 3 3 11 11 P  P  E  E  G

11 BASE ROSES, C.F. “A” 10 9 3 1 5 14 14 P  P  P  P  G

12 ROSES, A.E. “A” 9 9 1 6 2 12 12 P  E  G  E  E

13 ANGLÈS C.E. “A” 9 9 2 3 4 11 14 P  E  P  E  E

14 BLANES, C.D. “A” 8 9 2 2 5 12 19 E  G  P  G  P

15 CORNELLÀ TERRI, A.E. “A” 7 8 2 1 5 18 22 E  P  G  P  P

16 CAN GIBERT, U.E. “A” 5 9 1 2 6 9 15 G  P  P  E  E

17 PALAFRUGELL C.F. “A” 5 9 1 2 6 10 21 E  E  P  P  P

18 CAMPDEVANOL U.E. “A” 4 8 1 1 6 7 19 E  P  P  P  P

Sabies que...?Classificació de Segona Catalana (Grup 1)

Diumenge 6 de novembre 
a les 12.00 hores del migdia

JoRNADA 10 DE LLiGA DEL GRuP 1
DE SEGoNA CAtALANA

CLuB ESPoRtiu BANYoLES

CLuB FutBoL BASE RoSES

Estadi Municipal
Miquel Coromina i Moretó

EL RIVAL D´AVUI

El rival del Banyoles

Humor Gràfic
Club Futbol Base Roses
Fundat l’any 1997, l’equip assoleix l’actual categoria el 2012 després de 
proclamar-se campió de grup de Tercera Catalana. Aquest fet li dóna la 
possibilitat de disputar la Copa de Catalunya per primer cop en la seva 
història, classificant-se en les tres primeres eliminatòries després de 
desfer-se dels campions de categories superiors com La Jonquera o 
el Figueres, caient, finalment, contra el Llagostera, aleshores a Tercera 
Divisió. L’any passat va transcórrer per la categoria de manera irregular 
i, un cop acabada la lliga, va classificar-se en sisena posició amb 49 
punts i només 47 gols a favor. Això vol dir que amb molt poques dianes 
va sumar molts punts...

Enguany, aquesta situació d’irregularitat i d’aprofitament extrem de 
les dianes es repeteix i el Roses, que no destaca especialment en cap 
parcel·la, intenta sobreviure a la categoria com pot. Li costa crear joc, 
es defensa correctament, i en atac sembla tenir la pólvora mullada (14 
gols a favor i 14 gols en contra). No obstant això, ara mateix és fora 
dels llocs perillosos de la classificació (és onzè), tot i que és ben cert 
que encara queda molt campionat per endavant. Els 10 punts que té 
els ha sumat després d’obtenir un empat, tres victòries i d’encaixar cinc 
derrotes, i li permeten fer front al partit contra el Banyoles (segon, amb 
els mateixos 21 punts que el Bosc de Tosca) amb la necessitat de gua-
nyar per no caure a posicions perilloses. L’equip de José Santos no té 
res d’especial, però compleix en totes les línies. I aquest mínim li està 
permetent, de moment, passar sense pena ni glòria per la categoria. 
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Samarreta blanc-i-vermella, 
pantaló vermell i mitjons 
blancs


