
És un actiu del Club en la part administrativa, esportiva i ara també en l’es-
tratègica. El nou coordinador de futbol 7 té les idees molt clares: en un esport 
d’equip, el més important és ensenyar als joves a fer grup, a cohesionar les 
intencions col·lectives i a cercar plegats objectius comuns.

“L’objectiu del futbol de base 
del Banyoles ha de ser formar 
jugadors d’equip”
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El Churchil’s Pub de Reading, a Anglaterra, era un local vi-

sitat per la pitjor gent de la ciutat: delinqüents, assassins 

i tots aquells que tenien l’entrada prohibida als pubs de-

cents. Una nit es va obrir la porta i va entrar un tipus alt 

i prim vestit només amb una gavardina i unes botes de 

futbol. L’home es va posar a ballar i, poca estona després, 

continuava dansant completament despullat. Algun client 

no habitual va preguntar qui era aquell gamarús exhibicio-

nista i la resposta d’un dels habituals va ser: “Calli, respecti 

i observi al millor futbolista que mai es veurà sobre la ter-

ra”. Robin Friday no va jugar mai a la màxima categoria del 

futbol anglès perquè, senzillament, no va voler. Per a ell, el 

sexe, les drogues i el rock and roll ho eren tot.

D’origen humil, va superar de llarg les proves en el Chelsea, 

però no va encaixar en un equip de Londres. Que l’enviessin 

a la garjola per drogues tampoc hi va ajudar. Això sí, va ser 

escollit el millor jugador de la lliga de presons d’Anglater-

ra. Per qui no l’hagi vist jugar, era una barreja de Laudrup i 

Vinnie Jones, és a dir, una mescla d’àngel i dimoni. Lògica-

ment, els adversaris el buscaven, però ell s’hi tornava sense 

miraments. I a sobre, els prenia el pèl amb tocs per sota les 

cames, de tacó, xuts impossibles... En una ocasió, va ésser 

expulsat per culpa del capità de l’equip contrari i, quan es 

retirava del terreny de joc, va fer una aturada al vestidor vi-

sitant i va defecar damunt les seves pertinences. Només va 

jugar tres anys al Reading i solia ser escollit sempre el millor 

futbolista de la temporada. Un cop acabada, se n’anava a 

passar l’estiu en una comuna hippy i tornava en unes con-

dicions deplorables. 

Una de les millors anècdotes de la seva carrera va ser quan 

l’àrbitre John Hines, que havia xiulat en mundials i a figures 

com ara Pelé i Cruyff, no es va poder reprimir i va aplaudir 

un gol de xilena de fora l’àrea. Després del partit li va dir que 

era el millor gol que havia vist mai i Friday li va respondre 

que hauria de venir més sovint a veure’l. Temps després, va 

celebrar un gol traient el casc a un policia i fent-li un petó a 

la closca. Per acabar la seva carrera, va protagonitzar una 

escena que s’ha fet icònica: va acabar expulsat en una ac-

ció amb el porter rival i, quan els dos es van tornar a trobar 

temps després i just en l’últim partit que Friday va disputar 

abans de retirar-se, va marcar un gol enorme i va fer el sig-

ne de la venjança amb els dits de la mà. Molest, el porter 

va sortir a caçar-lo, però abans que pogués fer res ja tenia 

la sola de la sabata de Friday encastada a la cara. Sense 

esperar que l’expulsessin, ell solet va marxar del terreny de 

joc... Tot i les multitudinàries campanyes que hi va haver 

perquè tornés, no ho va fer. Amb només 25 anys, l’home que 

va trigar 15 minuts a accedir al terreny de joc el dia del seu 

debut perquè era al pub fent una cervesa vestit de curt, ho 

va deixar per sempre. Geni i figura, va morir a 38 anys.

PILOTES FORA

Bad Boys (IX)

Robin Friday: geni i figura fins a la 
sepultura   
per Rafael Castañer

Històries del futbol

ENTREVISTES EN BLANC I BLAU JORDI TARRIDAS 
Coordinador de futbol 7

Quina és la teva trajectòria en el futbol? En quin equip et vas 
formar?

De petit vaig sentir el desig de jugar a futbol i amb sis anys vaig 
començar al Sant Celoni. Quan era juvenil vaig jugar un any al 
Granollers abans de retornar al Sant Celoni. Per motius d’estudis 
vaig anar a Girona, on vaig jugar a l’equip de la universitat. Des-
prés he anat disputant la lliga intermunicipal.

 Quan i per què vas començar a col·laborar amb el Banyoles?

El Banyoles té molta història i prestigi, i em va semblar que els 
meus valors i els del Club eren similars. Vaig començar l’any 
2012 a entrenar i sempre he estat amb en Gaspi, un amic que 
admiro i respecto, i amb qui coincidim en gairebé tot. Per tant, 
ens és més fàcil que l’equip entengui el que volem transmetre. 

Com és que et vas fer entrenador?

M’agrada el futbol i m’agraden els nens, però m’’identifico més 
amb la idea de formador que no pas d’entrenador. Jo ho entenc 
com una oportunitat per transmetre valors, com ara el compro-
mís, el respecte, la competitivitat sana, el treball en equip... El 
futbol és una eina que facilita aquesta transmissió. M’agrada 
explicar-los als nens que l’equip és més potent que qualsevol 
individualitat per assolir objectius més grans i més satisfactoris. 

Des d’aquest estiu, has assumit la gestió administrativa del 
Club. És així?

En efecte. I m’he adonat de tota la feina que es fa als despatxos. 
No em pensava que en el dia a dia n’hi hagués tanta, de feina. 
Estic sorprès! La implicació i la col·laboració de la gent del Club 
és molt necessària per tirar endavant el projecte esportiu. El més 
important en la gestió és anar tots en la mateixa direcció. 

I des de fa ben poc temps ets el nou coordinador de futbol 7... 
Quina creus que és la millor manera d’ensenyar als joves a 
practicar aquest esport?

Sí, sóc coordinador de forma circumstancial i fins a final de tem-
porada. Crec que la millor manera de formar jugadors és fomen-
tant la cultura del treball en equip, de cohesió i de compromís. 
La cohesió de grup és un procés llarg que s’ha de desenvolupar 
temporada a temporada i en què s’hi ha d’implicar el Club, l’en-
trenador, els futbolistes, les famílies... És un procés que treballem 
al camp, al vestuari, abans i després dels partits. L’èxit radica en 
una relació positiva i cooperativa per motivar l’equip en la recerca 
d’objectius comuns. També és necessari crear un vincle formador-
jugador. Si aquesta recepta funciona, es genera estabilitat. Ara bé, 
després, quan es fa el pas a futbol 11, això ha de continuar...

Quin han de ser el gran objectiu del futbol 7? 

A Banyoles, la idea és treballar amb la pilota, la pilota i més pilo-
ta. Així doncs, els fonaments tècnics de ben segur que s’apren-
dran. Al meu entendre, l’objectiu principal ha de ser preparar una 
bona base durant les etapes d’escoleta, prebenjamí i benjamí per 
formar jugadors d’equip. Si ho aconseguim, podrem estar ben 
satisfets perquè seran capaços de competir, treballar i ser com-
promesos quan se’ls exigeixi més.

En el futur veurem algun altre jugador de la base del Banyoles 
a Primera?

Tenim molts jugadors amb talent i passió, guiats per entrenadors 
molt capacitats i competents. Cal continuar treballant en aques-
ta línia perquè un planter ben cuidat pot tornar a donar al Club 
el prestigi que es mereix. I sí, intueixo i desitjo que algun altre 
jugador pugui arribar a Primera...



Equips Partits Gols Últims partits 
jugants

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

1 ESCOLA F. BOSC DE TOSCA, C. “A” 41 20 11 8 1 34 18 G  N  E  E  E

2 BESCANÓ, C.D. “A” 40 21 12 4 5 34 20 G  G  P  G  P

3 BANYOLES, C.E. “A” 40 21 12 4 5 45 29 P  G  P  G  G

4 L’ESCALA F.C. “A” 40 21 11 7 3 26 12 P  G  E  E  E

5 CAMPRODON, U.E. “A” 34 21 9 7 5 35 26 E  E  G  P  G

6 CASSÀ, U.D. “A” 32 21 10 2 9 37 30 G  P  G  G  G

7 GUÍXOLS, A.D. “A” 32 21 9 5 7 41 30 G  P  P  G  E

8 ABADESSENC C.E. “A” 32 21 9 5 7 23 26 G  P  P  E  E

9 CAN GIBERT, U.E. “A” 29 21 8 5 8 33 28 P  G  G  G  P

10 ROSES, A.E. “A” 28 21 6 10 5 33 33 P  E  E  E  P

11 ARO C.E. “A” 27 21 7 6 8 31 34 E  G  P  E  G

12 PALAFOLLS, C.D. “A” 26 21 7 5 9 25 29 E  E  E  P  P

13 CORNELLÀ TERRI, A.E. “A” 25 21 7 4 10 37 43 E  P  G  G  P

14 PALAFRUGELL C.F. “A” 24 20 7 3 10 30 34 E  N  G  P  G

15 BASE ROSES, C.F. “A” 19 20 6 1 13 28 42 G  P  N  P  G

16 BLANES, C.D. “A” 19 21 5 4 12 29 45 P  E  G  E  P

17 ANGLÈS C.E. “A” 16 21 4 4 13 22 45 P  G  P  P  P

18 CAMPDEVANOL U.E. “A” 13 20 3 4 13 25 44 E  P  N  P  G

Classificació de Segona Catalana (Grup 1)

Diumenge 19 de febrer 
a les 12.00 hores del migdia

JoRnADA 22 DE LLIGA DEL GRuP 1  
DE SEGonA CAtALAnA

CLuB ESPoRtIu BAnYoLES

FutBoL CLuB PALAFRuGELL

Estadi Municipal
Miquel Coromina i Moretó

EL RIVAL D’AVUI

Humor Gràfic Futbol Club L’Escala
Després de més de 100 anys d’història, el Futbol Club L’Escala va aconseguir fa tres tempo-
rades l’ascens a la categoria més alta en què mai ha militat l’entitat, la Primera Catalana. Va 
proclamar-se campió del seu grup de segona catalana amb un grup de jugadors cohesionat 
i amb les idees molt clares, a més a més dirigits magistralment des de la banqueta per Pitu 
Batlle. No obstant això, l’any passat va caure del pedestal després de classificar-se en la 
setzena posició final i va descendir a Segona Catalana.

Enguany, amb un nou projecte de la mà d’Albert Gasca, pretén assolir de nou la categoria 
perduda i, de moment, les coses li van prou bé. Ara mateix ocupa la quarta posició amb els 
mateixos punts que el Banyoles (40) i unes estadístiques prou reconfortants: en 21 partits 
de lliga disputats, n’ha guanyat 11, n’ha empatat 7 i n’ha perdut només 3. Ha marcat 26 gols, 
una xifra no gaire alta, i la seva fortalesa rau en la seva capacitat defensiva, ja que només 
ha encaixat 12 gols, essent l’equip menys golejat de la competició. Malgrat tot, el seu dèficit 
anotador l’ha portat a empatar els últims tres partits, i això els ha fet perdre pistonada res-
pecte als equips de dalt. 

El duel d’avui, doncs, és una lluita per la tercera plaça, amb un Banyoles en clara ascensió de 
joc i resultats i un L’Escala fins ara ferm que, darrerament, comença a flaquejar.

Fundal el: 1912

Estadi:
Camp Municipal de l’Escala

Entrenador:
Albert Gasca Palomer

President:
Antoni Batlle Sabadí

Samarreta blava i grana, 
pantalons blaus i mitjons 
blaus


