
Vincular els nens i nenes a una activitat esportiva, lúdica i formativa és el principal objectiu del Campus 
de Nadal del Banyoles, que un any més es torna a organitzar per a tots aquells jugadors i jugadores 
nascuts entre els anys 2005 i 2010. Rafael Torrent, coordinador de futbol 7, n’és el responsable.
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En aquesta nova entrega ens centrarem en Duncan 
Ferguson, un davanter escocès que va jugar a Angla-
terra a finals dels anys 90 i a principis dels 2000. Va 
iniciar-se al Dundee United i després va defensar les 
samarretes, respectivament, del Glasgow Rangers, 
l’Everton, el Newcastle i altra vegada a l’Everton, on 
va penjar les botes. De complexió forta (mesura-
va 1,93 metres) i un caràcter molt irascible, era un 
atacant d’aquells que feien tremolar els defenses 
perquè imposava sempre el seu físic i, des del xiulet 
inicial, marcava el seu terreny. Molts van tastar els 
seus colzes i genolls. 

Fou el primer futbolista empresonat per una agres-
sió comesa sobre un terreny de joc. De fet, va anar 
a la garjola en quatre ocasions al llarg de la seva 
carrera sempre per incidents violents. La primera, 
com dèiem, l’any 1994, en un partit entre el Dundee 
i el Raith Rovers. Després de lluitar una pilota amb 
massa ímpetu amb el defensa John McStay, se li va 
encarar i li va etzibar un fort cop de cap que el va 
deixar estès a la gespa. McStay va presentar una de-
núncia i, al marge de la dura sanció que li va imposar 
la Federació Escocesa de Futbol, va ser condemnat 
a tres mesos de presó. Molts futbolistes van patir 
la seva ira, com ara Paul Ince, Steffen Freund o Ga-
briel Tamas, així com molts àrbitres. Fent una cerca 
a Youtube trobareu un bon grapat de vídeos en què 
apareix repartint de valent i comprovareu que molts 
defenses, en veure’l, es posaven més nerviosos que 
un xinès en una pel·lícula de Chuck Norris. 

Fora dels terrenys de joc, tenia el mateix caràcter. 
Una vegada es va discutir amb un taxista pel preu de 
la carrera i va acabar barallant-s’hi a cops de puny. 
En una altra ocasió, va tenir-se-les amb un pescador 

que li va buscar (i trobar) les pessigolles en un pub. 
No obstant això, els dos episodis més sonats de la 
vida de Duncan Ferguson van ocórrer quan els lla-
dres van tenir la mala ocurrència de voler entrar a 
robar a casa seva amb la mala fortuna de trobar-lo 
dins. El primer cop, Duncan va apallissar deguda-
ment els dos intrusos i només la intervenció de la 
policia va aconseguir que salvessin la vida. El segon 
cop, el lladre es va escapar a corre-cuita de la casa 
cridant auxili i suplicant que vingués la policia...

Aquesta alineació de ‘bad boys’ necessita un davan-
ter destraler que imposi el seu físic i el seu caràcter. 
Una mica de mala bava per amagar una tècnica jus-
teta. Els seus registres anotadors van ser correctes 
(126 gols en 350 partits), fluixets si els comparem 
amb Messi o Cristiano i no tant respecte a la resta de 
mortals. Això sí, a Duncan Ferguson la paraula ‘killer’ 
li anava irremeiablement associada…

PILOTES FORA

Bad Boys (VII)

El terror dels defenses... i dels lladres
per Rafael Castañer

Històries del futbol

Per Nadal, el futbol no s’atura!
CAMPUS DEL BANYOLES ELS DIES 27, 28, 29 i 30 DE DESEMBRE

El Nadal ja és aquí i les vacances, també. Coincidint amb 
aquests dies de celebració, les activitats extraescolars 
s’interrompen temporalment. Però, totes s’interrompen? 
No, perquè el futbol no s’atura. Un any més, el Club Espor-
tiu Banyoles (CEB) organitza el Campus de Nadal destinat 
a tots aquells nens i nenes nascuts entre els anys 2005 i 
2010 que vulguin continuar practicant el seu esport favo-
rit també durant els dies de vacances. 

Així doncs, els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre, de les 
9.00 hores del matí a les 13.00 hores del migdia, a l´Estadi 
Municipal Miquel Coromina i Moretó, tots aquells joves ju-
gadors i jugadores que ho desitgin podran aprofundir en 

la millora de les seves capacitats tècniques mentre par-
ticipen en tit un seguit d’activitats lúdiques, això sí, rela-
cionades amb el futbol. El campus està dirigit pel coordi-
nador del futbol 7 del Club, Rafel Torrent, que comptarà 
amb l’ajut d’un equip d’entrenadors pertanyents al futbol 
de base. 

Des de la directiva, en coordinació amb els responsables 
esportius de l’entitat, creiem que aquest format de cam-
pus és ideal perquè permet a les famílies vincular els seus 
fills i filles amb una activitat esportiva, formativa i lúdica, 
i continuar treballant aspectes fonamentals del futbol en 
les etapes escoleta, prebenjamí, benjamí i aleví.

INsCRIPCIoNs

Per formalitzar la inscripció, s’ha d’omplir i presentar un document que trobareu al web del Banyoles (www.
cebanyoles.net) i fer efectiu el pagament de 40 € a les oficines del Club els dimecres de 19.00 a 20.00 hores. 



Equips Partits Gols Últims partits 
jugants

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

1 ESCOLA F. BOSC DE TOSCA, C. “A” 28 13 8 4 1 24 13 G  G  E  G  P

2 BESCANÓ, C.D. “A” 27 13 8 3 2 21 12 P  G  E  P  G

3 L’ESCALA F.C. “A” 25 13 7 4 2 15 4 G  P  E  G  G

4 BANYOLES, C.E. “A” 24 13 7 3 3 24 18 G  G  P  P  P

5 PALAFOLLS, C.D. “A” 23 13 7 2 4 18 12 G  P  P  G  G

6 ABADESSENC C.E. “A” 23 13 7 2 4 13 13 P  G  P  G  G

7 GUÍXOLS, A.D. “A” 22 13 6 4 3 28 16 E  G  G  E  G

8 CASSÀ, U.D. “A” 20 13 6 2 5 23 17 G  G  G  P  P

9 ROSES, A.E. “A” 19 13 4 7 2 21 18 E  G  E  G  G

10 CAMPRODON, U.E. “A” 17 13 4 5 4 17 16 G  P  E  E  G

11 ARO C.E. “A” 16 13 4 4 5 19 20 P  E  G  P  P

12 CORNELLÀ TERRI, A.E. “A” 15 13 4 3 6 25 27 P  P  G  E  G

13 BLANES, C.D. “A” 14 13 4 2 7 20 29 P  P  G  G  P

14 CAN GIBERT, U.E. “A” 13 13 3 4 6 19 17 E  E  G  E  G

15 PALAFRUGELL C.F. “A” 11 13 3 2 8 17 27 P  G  P  G  P

16 BASE ROSES, C.F. “A” 10 13 3 1 9 17 28 G  P  P  P  P

17 ANGLÈS C.E. “A” 10 13 2 4 7 13 28 E  P  E  P  P

18 CAMPDEVANOL U.E. “A” 5 13 1 2 10 11 30 P  P  P  P  P

Classificació de segona Catalana (Grup 1)

Diumenge 11 de desembre 
a les 12.00 hores del migdia

JoRNADA 14 DE LLIGA DEL GRuP 1 
DE sEGoNA CAtALANA

CLuB EsPoRtIu BANYoLEs

uNIó DEPoRtIvA CAssà

Estadi Municipal
Miquel Coromina i Moretó

EL RIVAL D’AVUI

Humor Gràfic unió Deportiva Cassà
La Unió Deportiva Cassà va néixer el 1918 i, un cop acabada la Guerra Civil, el 1946, va tornar a 
ser fundada. Com gairebé tots els clubs modestos, ha militat en diverses categories del futbol 
català, essent la més alta la Tercera Divisió (durant tres temporades). Va iniciar la campanya 
2011-12 a Segona Catalana, però es va veure abocada al descens després de quedar en la 
setzena posició de la classificació. Dos anys després, en la campanya 2013-14, va aconseguir 
novament l’ascens proclamant-se campió del grup 17 de Tercera Catalana. L’any passat es va 
mostrar molt regular i va acabar la lliga en la cinquena posició amb 50 punts, però enguany 
la línia de resultats és més irregular.

Actualment, el Cassà ocupa la vuitena posició de la classificació amb 20 punts després de 
sumar sis victòries, dos empats i cinc derrotes, amb 23 gols a favor i 17 gols en contra. Com 
el Banyoles, l’equip blanc i blau travessa una etapa de crisi, ja que acumula dos patits sense 
guanyar (el Banyoles, tres) i el joc col·lectiu sembla haver fet una passa enrere. L’equip que 
dirigeix a la banqueta Jordi León no es caracteritza per marcar molts gols, tot i que tampoc 
n’encaixa molts. És aquest equilibri el que l’ha permès situar-se a la part noble de la classifi-
cació. La seva idea de joc parteix d’una bona defensa, de poblar el mig del camp i de cultivar 
la velocitat en atac.

Fundal el: 1918

Estadi:
Municipal de Cassà

Entrenador:
Jordi León Desplans

President:
Miquel Clapés Masgrau

samarreta blanc-i-blava, 
pantalons blaus i mitjons 
blanc-i-blaus


