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En la quarta entrega de la sèrie Il·lustres eterns par-
larem de Stanley Matthews. O millor dit, de Sir Stanley 
Matthews , ja que es tracta de l’únic futbolista anglès 
a qui la Reina Isabel ll va atorgar aquest títol nobiliari. 
Va néixer el 1915 a la localitat de Hanley, prop de Sto-
ke on Trent. El seu pare va ser boxador de jove i prete-
nia que l’Stanley continués les seves passes. De ben 
petit, l’obligava a fer unes dures taules de gimnàstica 
a les sis del matí abans d’anar a l’escola i li va dir que, 
si abans de 15 anys no havia aconseguit fer un pas 
important en la seva carrera futbolística, deixaria la 
pilota. Per sort, al cap de setze anys ja era professi-
onal i jugava per l’Stoke City, de la segona divisió. El 
mateix dia que fitxava, es va enamorar de la fila de 
l’entrenador i poc després s’hi va casar. Disset anys 
després va debutar amb la selecció anglesa absoluta 
marcant el gol de la victòria contra Gal·les.

Espigat i prim, àgil i talentós, era una ‘rara avis’ a An-
glaterra perquè era un driblador excel·lent. En el país 
de la passada llarga a l’espai, ell aturava la pilota i 
cercava el defensa per encarar-lo amb moviments i 
enganys elegants i pausats per deixar-lo enrere amb 
un canvi de ritme endimoniat. A més, tenia una cen-
trada llarga i precisa. Mai s’havia vist aquest tipus de 
futbolista a les illes. Era un espectacle veure’l jugar 
i per això li van posar el sobrenom de ‘The Wizzard 
of Dribble’ , el mag del driblatge. Quan va tenir pro-
blemes amb la directiva de l’Stoke, uns 3.000 segui-
dors van sortir al carrer en manifestació. No obstant 
això, el 1946, amb 31 anys, se’n va anar al Blackpool 
per unes  12.000 lliures, una xifra rècord en aquella 
època. La seva sola presència al Blackpool va fer que 
en un sol any 350.000 mil forasters visitessin el seu 
estadi durant aquella lliga. 

Amb aquell equip va disputar tres finals de la Copa, 
essent la més recordada la del 1953 després de der-
rotar el Bolton per 4-3. Ell tot solet va aixecar un 1-3 
en contra amb un esplèndid ‘hat-trick’. Va disputar 
dos mundials, els de 1950 i 1954. Va ésser un avançat 
al seu temps en cuidar-se molt físicament i amb l’ali-
mentació. En aquella època, els jugadors no vigilaven 
la dieta, bevien cervesa després dels entrenaments i 
molts fumaven. Cal destacar també que durant tota 
la seva carrera com a jugador mai va ésser expulsat, 
ni tan sols amonestat. El 1955 va disputar un partit 
amistós contra el Brasil a Wembley amb Didí com a 
figura carioca i va fer un autèntic recital. Allò li va valer 
aixecar la Pilota d’Or de la revista France Football... 
amb 41 anys! Un rècord mai superat des d’aleshores. 
Després va tornar a fitxar per l’Stoke City, que estava 
a segona, i el va fer ascendir a primera. Tenia 48 anys. 
Va jugar dues temporades més a primera fins que es 
va retirar amb 50 anys. Aquell dia, 40.000 seguidors 
sense entrada es van quedar fora de l’estadi.

PILOTES FORA

Il·lustres eterns (IV)

Stanley Matthews: el mag del driblatge
per Rafael Castañer

Històries del futbol

El Campus d’estiu ja és aquí!
LA TERCERA EDICIÓ TINDRÀ LLOC DEL 27 DE JUNY AL 15 DE JULIOL

Com que els nens i nenes no s’obliden de la pilota ni per vacances, el Club Esportiu Banyoles (CEB) 
proposa aquest casal de futbol perquè puguin continuar gaudint de l’esport que més els agrada, 
sense oblidar el lleure i fomentant la transmissió de valors. Aprenentatge i diversió durant tres 
setmanes! 

Un estiu més, la pilota no s’atura a l’Estadi Municipal 
Miquel Coromina i Moretó. Del 27 de juny al 15 de ju-
liol, en horari de 9.00 a 13.15 hores, el Club Esportiu 
Banyoles (CEB) organitza el tercer Campus d’Estiu, 
dirigit a nens i nenes nascuts entre els anys 2002 i 
2011, siguin o no siguin jugadors del nostre club. El 
campus constarà, a més dels entrenaments futbo-
lístics i de tecnificació, d’activitats per fomentar els 
valors de l’esport, de lleure i de diversió a la piscina. 
També com cada any, hi haurà la visita de futbolistes 
professionals que compartiran les seves experiències 
amb els nens i nenes. 

El coordinador esportiu del Banyoles, en Marti Planas, 
és el responsable del campus, que comptarà amb un 
ampli equip tècnic format per entrenadors del club. 
El Club ofereix la possibilitat d’apuntar-se durant una 

setmana, dues o el total del campus, tres setmanes. 
Les inscripcions s’hauran de fer omplint el formula-
ri penjat en el web del Banyoles, o bé presencialment 
a les oficines de l’estadi. Tots els participants rebran 
l’equipatge oficial del campus (pantalons i samarreta).

Objectius

Els objectius del campus són ajudar a l’educació 
dels esportistes servint-nos dels valors que es po-
den transmetre a través de la pràctica del futbol, 
com ara l’esforç, la comunicació, la solidaritat o la 
cooperació; desenvolupar i perfeccionar les habili-
tats individuals i col·lectives dels jugadors en l’àmbit 
tècnic i tàctic; i desenvolupar la intel·ligència en el 
joc a través del coneixement de la lògica interna dels 
exercicis a realitzar.



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

Equips Partits Gols Últims partits 
jugants

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

1 LLAGOSTERA, U.E. “B” 60 28 18 6 4 69 27 E  E  G  E  G

2 PALAFOLLS, C.D. “A” 56 28 17 5 6 43 28 G  P  G  E  P

3 BANYOLES, C.E. “A” 50 28 15 5 8 55 40 G  P  P  G  G

4 GUÍXOLS, A.D. “A” 45 28 13 6 9 57 43 G  G  P  P  G

5 CORNELLÀ TERRI, A.E. “A” 43 28 12 7 9 45 38 E  P  P  G  G

6 TORDERA, C.F. “A” 43 28 13 4 11 48 58 G  G  G  P  P

7 CASSÀ, U.D. “A” 41 28 11 8 8 48 41 E  E  G  E  P

8 CAN GIBERT, U.E. “A” 40 28 11 7 10 43 39 P  G  G  G  G

9 ESCOLA F. BOSC DE TOSCA, C. “A” 40 28 11 7 10 42 37 E  G  P  G  P

10 CAMPRODON, U.E. “A” 40 27 12 4 11 41 42 P  P  G  S  G

11 BASE ROSES, C.F. “A” 37 28 10 7 11 38 46 P  E  G  G  P

12 BESCANÓ, C.D. “A” 36 28 10 6 12 40 47 E  G  G  E  P

13 BLANES, C.D. “A” 35 27 11 2 14 46 54 G  G  P  S  G

14 BREDA, U.E. “A” 31 28 10 1 17 43 57 P  P  P  E  P

15 BISBALENC, A.T. “A” 31 28 8 7 13 33 41 P  G  P  E  E

16 VILAMALLA, F.C. “A” 27 28 7 6 15 44 59 P  P  P  P  E

17 SANT GREGORI, A.E. “A” 24 28 6 6 16 27 53 E  P  P  P  G

18 BESALÚ, C.E. “A” 23 28 5 8 15 32 44 G  E  G  P  P

Diumenge 24 d’abril   
a les 12.00 hores del migdia

JoRnADA 29 DE LLiGA DEL GRuP 1     
DE SEGonA CAtALAnA

CLuB ESPoRtiu BAnYoLES

AtEnEu DEPoRtiu GuíxoLS

Estadi Municipal
Miquel Coromina i Moretó

EL RIVAL D´AVUI

El rival del Banyoles

L’il·lustrador: Mordillo.

Ateneu Deportiu Guíxols
L’Ateneu Social de Sant Feliu s’havia fundat com a entitat l’1 de no-
vembre de 1905 i el 24 d’agost de 1913 es forma l’Ateneu Deportiu 
com a secció. El 14 de febrer de 1914 va disputar el primer partit del 
qual se’n té coneixement, contra el Cassà (3-2). En el seu palmarès, 
el títol més destacat és la consecució del Campionat de Catalunya de 
Segona Categoria guanyat a l’Athletic Sabadell (2-1) l’any 1922, així 
com 4 campionats provincials consecutius entre els anys 1919 i 1922. 

Després d’enllaçar diverses temporades a Primera Catalana, es va tro-
bar de cop jugant a Tercera Catalana i la temporada 2013-14 va asso-
lir l’ascens. L’any passat va dibuixar un exercici excel·lent, quedant en 
tercera posició de la classificació a només 6 punts del primer, l’Aba-
dassenc. Enguany, el Guíxols continua la bona línia de l’any passat. Ara 
mateix és el quart classificat a només cinc punts del Banyoles, que és 
tercer. Així doncs, la lluita per la tercera plaça és ben viva! Els homes 
de David Basagaña posen molta intensitat en el joc, però malgrat tot 
han perdut un total de 9 partits. El seu fort és, sens dubte, la parcel-
la atacant. En els 28 encontres precedents, han foradat la porteria 
contrària en 57 ocasions. Després del líder, el Llagostera B, ningú ha 
marcat tants gols com el Guíxols. Així doncs, el Banyoles farà bé de 
concentrar els seus esforços en tancar espais al darrere per no veure’s 
sorprès per uns davanters rivals que, de cara a barraca, són letals.

Fundal el: 1914

Estadi: Josep Sunyer i Arxer

Entrenador:
David Basagaña Estela

President:
Roman Corominas Comas

Samarreta blaugrana, 
pantalons blaus i mitjons 
blaus


