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Qui no ha somiat mai jugar amb els seus ídols 
futbolístics? Tothom, no? Podríem titular la crò-
nica del relat que ens pertoca com ‘Titishev no va 
jugar amb el West Ham’, però d’alguna manera 
el búlgar sí hi va jugar, mitja part. Però anem a 
pams. Era l’estiu del 94 i el West Ham havia de 
disputar un partit de pretemporada contra l’Ox-
ford com a part de traspàs d’un jugador. L’Steve 
Davies era un fan del West Ham que no es perdia 
ni un sol partit del seu club i que sempre anava 
acompanyat d’en Jerry, un armari de dos metres 
d’alt per dos d’ample. L’Oxford jugava a la Terce-
re Divisió, una categoria on el públic està molt a 
prop del terreny de joc i dels jugadors. Així que 
l’Steve i el seu company es van ubicar just al cos-
tat de la banqueta del West Ham, amb l’entrena-
dor Harry Redknapp dins. Ben aviat, l’Steve va co-
mençar a increpar un jugador, en Lee Champman.

Que si és un penques, que no corre, que quina 
vergonya que cada cop que xoca amb un defensa 
més petit surt perdent... Un autèntic mal son pel 
pobre Lee. A l’inici de la segona meitat, els ham-
mers, com es coneixen els futbolistes del West 
Ham, perden Lee Champman per lesió. Mentres-
tant, en Harry ja n’està fins als pebrots d’aquell 
bocamoll. Se li acosta i li diu. “Noi, jugues tan bé 
com parles?” L’Steve li respon: “I tant!”. “Doncs 
entra a la caseta i canvia’t”. Dit i fet. En un tres 
i no res, l’Steve salta a la gespa amb l’esvalota-
ment dels pocs espectadors que sabien de què 
anava la cosa. 

L’encarregat del micròfon del camp es va acostar 
a l’entrenador, Harry Redknapp, i li va preguntar 
que qui era el número tres. El míster, amb un to 
sorneguer, li va etzibar: “Xaval, que no has vist el 
Mundial? És en Titishev, de Bulgària”. I així el van 
anunciar per megafonia. L’Steve es va fer un fart 
de córrer amunt i avall, va fer un parell de passa-
des senzilles als seus companys i en el minut 74, 
la pilota li va caure morta als peus. Després de fer 
un control poc ortodox, va xutar al pal dret i... gol! 
Aleshores, ell i els seus amics es van tornar bojos. 
Tot molt bonic, si no hagués estat que l’àrbitre 
havia assenyalat fora de joc. L’Steve es va acostar 
al jutge de negre i li va dir a cau d’orella: “T’has 
carregat el meu somni, cabró!”.

PILOTES FORA

Heroi per un dia
per Rafael Castañer

Històries del futbol

ENTREVISTES EN BLANC I BLAU MARTÍ PLANAS 

“Si no formen amb valors, no 
estem formant”
En ‘Martinet’ treballa dia a dia amb l’objectiu que el futbol de base del Banyoles avanci cap 
a un model unificat, cap a un estil de joc unitari que el faci identificable arreu. No obstant 
això, la seva gran obsessió és transmetre als joves jugadors que en el futbol i en la vida 
ha d’haver-hi uns valors que, quan siguin més grans, els permetrà ésser persones, encara 
que no hagin arribat a ésser grans futbolistes...

Coordinador esportiu

Quina és la teva trajectòria com a 
jugador? 

Jugava de migcampista i em vaig 
iniciar en aquest món en el futbol de 
base del Banyoles. Vaig arribar al pri-
mer equip i després vaig anar a parar 
al Peralada, l’Olot, l’Estartit i altra ve-
gada al Banyoles.

Tens títol d’entrenador nacional, oi? 
Quins equips has dirigit?

Doncs mira, en aquest cas també 
vaig fer els meus primers passos en 
el futbol de base del Banyoles i un 
bon dia em van proposar agafar el 
primer equip, i ho vaig fer. L’experi-
ència va ésser certament enriquido-
ra, ja que vaig aprendre molt. En els 
anys posteriors vaig formar part de 
l’equip d’entrenadors del futbol de 
base del Girona i de l’Olot.

En Pau Teixidor et va venir a buscar 
perquè marquessis la línia esportiva 
del futbol de base del Banyoles. Qui-
nes són, aquestes línies? 

A veure, el principal objectiu és cre-
ar una metodologia, un model de 

joc i uns senyals d’identitat futbo-
lístics comuns per a tots els equips 
del Club. Crec que s’ha d’incidir en 
l’aprenentatge del jugador i, per 
aconseguir-ho, és necessari que tots 
els entrenadors enviïn el mateix mis-
satge. Se’n diu coherència, d’això. Ai-
xò per una banda. Però encara hi ha 
un punt més important que és l’edu-
cació del jove futbolista mitjançant 
els valors. Una tasca que no es pot 
fer sense l’ajut dels pares. Perquè els 
nens i nenes millorin les seves habi-
litats com a futbolistes, és essencial 
que els entrenadors i els pares vagin 
en la mateixa direcció. Si no som 
capaços de fer-ho, no tindrem bons 
jugadors ni bones persones.

Veig que poses molt èmfasi en els 
valors...

Sí, i tant. Perquè si no formem juga-
dors en valors, no estem formant. El 
Banyoles té com a objectiu formar 
persones i millorar jugadors, i inten-
tar que s’assoleixin les dues fites. Si 
millorem persones, millorem juga-
dors, si millorem jugadors, millorem 

equips i si millorem equips, millorem 
el Club. Això és així.

El futur del Club està a la pedrera?

El futur immediat és picar molta pe-
dra per aconseguir els objectius. Per 
tant, hi ha molta feina per fer i sóc 
conscient que els resultats esportius 
arribaran, però no seran immediats.

Explica’m això de la càmera de vídeo 
penjada a la coberta del camp... 

Té una explicació molt senzilla. És un 
instrument que ens serà molt útil per 
millorar l’aprenentatge de jugadors i 
dels entrenadors, ja que ens dóna la 
possibilitat d’enregistrar entrena-
ments i partits, analitzar-ho i corregir 
errors. La seva instal·lació ha estat 
possible per la col·laboració d’un pare 
que té el seu fill en el futbol de base, 
a qui aprofito per donar les gràcies.

Algun missatge final?

Doncs sí. M’agradaria dir que el Club 
el formem els socis, directius, entre-
nadors, jugadors i pares. Tots hem de 
col·laborar per fer-lo anar endavant.



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

Equips Partits Gols Últims partits 
jugants

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

1 LLAGOSTERA, U.E. “B” 15 5 5 0 0 13 2 G  G  G  G  G

2 PALAFOLLS, C.D. “A” 11 5 3 2 0 10 4 E  G  G  G  E

3 CASSÀ, U.D. “A” 11 5 3 2 0 10 5 E  G  E  G  G

4 BANYOLES, C.E. “A” 9 5 3 0 2 6 4 G  G  P  G  P

5 BASE ROSES, C.F. “A” 9 5 3 0 2 8 8 G  P  G  P  G

6 CORNELLÀ TERRI, A.E. “A” 8 5 2 2 1 7 5 E  E  G  G  P

7 SANT GREGORI, A.E. “A” 8 5 2 2 1 6 5 G  G  P  E  E

8 BISBALENC, A.T. “A” 7 5 2 1 2 7 6 P  G  P  G  E

8 VILAMALLA, F.C. “A” 7 5 2 1 2 7 6 G  P  P  E  G

10 BESALÚ, C.E. “A” 7 5 2 1 2 5 5 P  G  P  E  G

11 TORDERA, C.F. “A” 7 5 2 1 2 5 7 E  P  G  P  G

12 ESCOLA F. BOSC DE TOSCA, C. “A” 6 5 1 3 1 12 7 E  G  E  P  E

13 GUÍXOLS, A.D. “A” 5 5 1 2 2 8 9 G  E  P  E  P

14 CAMPRODON, U.E. “A” 5 5 1 2 2 3 7 E  P  G  E  P

15 BESCANÓ, C.D. “A” 4 5 1 1 3 5 9 P  P  G  E  P

16 BREDA, U.E. “A” 3 5 1 0 4 7 12 P  P  P  P  G

17 BLANES, C.D. “A” 3 5 1 0 4 6 16 P  P  G  P  P

18 CAN GIBERT, U.E. “A” 0 5 0 0 5 2 10 P  P  P  P  P

Diumenge 11 d’octubre      
a les 17.00 hores de la tarda

JoRnADA 6 DE LLiGA DEL GRuP 1 
DE SEGonA CATALAnA

CLuB ESPoRTiu BAnYoLES

unió ESPoRTiVA BREDA

Estadi Municipal
Miquel Coromina i Moretó

EL RIVAL D´AVUI

El rival del Banyoles

L’il·lustrador: Mordillo.

unió Esportiva Breda
Breda té una arrelada tradició futbolística. L’esport rei va arribar a 
Catalunya a finals del segle XIX i pocs anys després ja hi havia aficionats 
practicant-lo al poble. Van constituir el Club Ibèric, el primer equip del 
qual es té constància, i des de llavors, de forma quasi ininterrompuda, 
sempre hi ha hagut equips de futbol a Breda. La voluntat i l’esforç 
d’alguns apassionats van fer possible crear la Unió Esportiva Breda el 
1954 i mantenir-la com una de les entitats més actives de la vila fins als 
nostres dies. Els impulsors van ser Josep Regàs Campeny i Fèlix Herce, 
que van posar en marxar un equip que feia partits amistosos amb rivals 
de pobles de la rodalia.

La Unió Esportiva Breda ha jugat sempre en categories discretes i el 
2012 va aconseguir l’ascens a la Segona Catalana. La temporada pas-
sada, l’equip vermell va aconseguir la permanència després de quedar 
en la tretzena posició de la classificació amb 43 punts. El balanç no va 
ésser gens bo, amb 11 partits guanyats, 10 empatats i 13 perduts de 
34 disputats, amb 51 gols a favor i 57 en contra. En la present tempo-
rada, les coses no li estan anant millor a la Unió, que ara mateix ocupa 
l’antepenúltima posició (és 16è) amb només 3 punts després de cinc 
jornades disputades (1 victòria i 4 derrotes). L’equip d’Eduard Masmi-
quel té un problema en defensa, ja que ha encaixat massa gols (16).

Fundat el  1954

Estadi: Municipal de Breda 

Entrenador:
Eduard Masmiquel

President:
Josep Vila Bertran

Samarreta vermella, 
pantalons blaus i mitjons 
vermells


