
Per primer cop, el Club Esportiu Banyoles va tenir tres representants en aquest prestigiós torneig de 
futbol de base que es disputa a la Costa Brava; l’aleví A, l’infantil A i l’equip de Junts i Endavant van 
gaudir d’allò més d’una experiència inoblidable i el seu comportament dins i fora els terrenys de joc va 
ser exquisit.  
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Maradona: immens en tots els sentits
per Rafael Castañer

Històries del futbol

BALANÇ MOLT POSITIU DE LA PARTICIPACIÓ DEL BANYOLES AL MIC
“Amb la passada que t’he fet no podies pas errar”, 
li va dir amb to sorneguer el ‘negro’ Enrique  a Die-
go Armando Maradona dins els vestidors de l’estadi 
Azteca de Mèxic, després que l’argentí marqués el gol 
més gran de la història dels mundials. Maradona va 
recollir una pilota al mig del camp, va protagonitzar 
una carrera de 45 metres deixant sis anglesos espa-
terrats per terra mentre un periodista, a la cabina de 
retransmissions, xisclava allò de “¡barrilete cósmico, 
de que planeta viniste!”. El ‘Pelusa’ va tocar el cel a 
Mèxic, però anys després, lentament i ell solet, va 
caure a l’infern.

Diuen que Núñez i Casaus se’l van treure del damunt 
després d’una visita sorpresa a casa seva, on teòri-
cament es curava d’una hepatitis. Mai van explicar 
què van veure-hi, allà, però el que està clar és que les 
conclusions a què van arribar no van ser bones. A Can 
Barça, Maradona va tenir una trajectòria irregular. Va 
signar una diana magnífica al Santiago Bernabéu (San 
José va deixar l’entrecuix al pal), una batalla campal a 
la final de Copa del Rei contra l’Athletic de Bilbao i un 

anunci con-
tra les dro-
gues.  Mesos 
després, li 
van posar un 
llacet i el van 
enviar cap al 
Nàpols. 

A Itàlia va 
convertir-se 
en un ídol. Va 
guanyar dues 
lligues i dues 
copes de la 

UEFA i va liderar l’aixecament dels pobres contra els 
rics, el sud del país contra el nord. Diego va guanyar 
títols, sí, però les males companyies i la seva perso-
nalitat expansiva van formar un còctel massa perillós. 
Costa molt tenir el cap a lloc i si vens de la pobresa 
i de cop tens les butxaques plenes de calés i gent 
que només et diu allò que vols escoltar. La majoria 
de nosaltres acabaríem igual que ell. La seva vida ha 
estat una muntanya russa constant i mai ha deixat 
ningú indiferent. “Soy o blanco o negro, conmigo no 
hay grises. Si vos no estás conmigo, que la sigan chu-
pando”, va afirmar en una ocasió.

Tampoc el va ajudar a calmar la seva egolatria el fet 
que li diguessin D10S, en referència a Déu i al seu 
dorsal, a tenir una església pròpia, la ‘iglesia Marado-
niana’, o un fotimer de cançons que relaten les seves 
gestes. Jo em quedo amb la de Calamaro i l’estrofa 
que diu: “Tiene un guante de seda cosido en el pie del 
lado del corazón”. Es pot dir de manera més poèti-
ca que algú és esquerrà? Sempre ha estat al costat 
dels desfavorits, potser per admiració a Evita Perón, 
i també de Fidel Castro, de qui duu un tatuatge. Està 
carregat de manies: no suporta que li toquin l’esque-
na, per exemple. I una altra: durant el Mundial de Su-
dàfrica, sortia al terreny de joc dues hores abans del 
partit a trepitjar la gespa i algú del gol sud li havia de 
fer un regal que recordés el Mundial de Mèxic, el que 
va guanyar. A més, els jugadors havien de saltar a la 
gespa sempre en el mateix ordre. 

El personatge i el seu entorn: des de Cysterpiller, 
passant per Bilardo, Menotti , fins a amics coneguts 
i saludats, que ofereixen arguments suficients per 
escriure una novel·la o una enciclopèdia, dins i fora 
del terreny de joc, d’un futbolista immens... amb tots 
els sentits de la paraula.

Els colors blanc-i-blaus del Banyoles han estat presents, un any més, a la Copa Internacional del Mediterrani (MIC) 
per primer cop amb tres representants: l’infantil A, l’aleví A i l’equip de Junts i Endavant, fent un molt bon paper. En els 
primers partits disputats a Sant Antoni de Calonge, els alevins es van imposar 7-2 a l’Eagles Academy, mentre que els 
infantils van fer el mateix amb el JP Soccer (3-1). A la tarda, els nostres equips van desfilar, juntament amb els altres 
283 equips participants, en l’acte d’inauguració dut a terme a l’estadi de Montilivi, a Girona.

Manchester City

El dijous, l’aleví va perdre contra l’Europa i va derrotar l’ISL passant a la següent ronda. Un pèl més tard, l’infantil es 
desfeia  del Castellar i també accedia a la fase final del torneig. A la tarda, els de Ferran Joanmiquel van mesurar les 
seves forces contra el Manchester City. Tot i la derrota, la imatge del Banyoles va ser molt bona.

Divendres, els infantils van caure contra el Vic, de divisió d´honor, mentre que els alevins van superar el Barcelona 
Soccer i es van guanyar l’oportunitat de jugar contra un clàssic, el València. Els de Josep Borrego i Quim Farrés van 
plantejar un bon partit, però els que més endavant van proclamar-se subcampió del MIC (perdent la final contra 
l’Espanyol) va demostrar una enorme superioritat. Menció especial també per l’equip de Junts i Endavant, que el 
divendres a Vidreres va disputar el MIC Integra, sota la direcció del seu entrenador, Toni Vilagran.

Per tots els nostres futbolistes, la participació en el MIC ha estat una experiència fantàstica que recordaran tota la 
vida. Des d’aquestes línies, el Club vol felicitar-los a tots per la seva entrega, dedicació i, sobretot, pel seu excel·lent 
comportament dins i fora els terrenys de joc.



Equips Partits Gols Últims partits 
jugants

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

1 BANYOLES, C.E. “A” 57 29 17 6 6 62 33 G  G  E  E  G

2 ESCOLA F. BOSC DE TOSCA, C. “A” 56 29 15 11 3 53 33 E  G  G  E  P

3 L’ESCALA F.C. “A” 54 29 15 9 5 38 16 P  G  E  G  E

4 CASSÀ, U.D. “A” 51 29 16 3 10 55 36 G  G  E  P  G

5 BESCANÓ, C.D. “A” 51 29 15 6 8 43 31 G  P  P  E  G

6 CAMPRODON, U.E. “A” 47 29 13 8 8 42 36 G  G  P  P  G

7 CAN GIBERT, U.E. “A” 43 29 12 7 10 49 37 P  G  G  G  E

8 PALAFOLLS, C.D. “A” 42 29 12 6 11 38 41 P  E  G  G  P

9 ROSES, A.E. “A” 41 29 10 11 8 42 40 G  P  G  P  P

10 GUÍXOLS, A.D. “A” 40 29 11 7 11 51 43 P  G  E  G  P

11 ABADESSENC C.E. “A” 40 29 10 10 9 31 35 P  E  E  E  P

12 PALAFRUGELL C.F. “A” 38 29 11 5 13 42 47 G  P  G  G  E

13 ARO C.E. “A” 34 29 9 7 13 38 52 G  P  P  P  G

14 CORNELLÀ TERRI, A.E. “A” 32 29 8 8 13 52 58 G  P  E  E  E

15 BLANES, C.D. “A” 28 29 7 7 15 38 57 P  E  P  E  P

16 BASE ROSES, C.F. “A” 25 29 6 7 16 41 58 E  E  E  P  E

17 ANGLÈS C.E. “A” 20 29 5 5 19 28 63 P  P  P  G  E

18 CAMPDEVANOL U.E. “A” 19 29 4 7 18 33 60 P  P  E  P  G

Classificació de Segona Catalana (Grup 1)
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Estadi Municipal
Miquel Coromina i Moretó

EL RIVAL D’AVUI

Humor Gràfic Club Esportiu Bescanó
El Club Esportiu Bescanó va néixer el 1931 perquè els joves del poble poguessin practicar l’esport que 
més els agradava. Durant tots aquests anys, el club ha sabut treballar molt bé la pedrera fins al punt 
que han sorgit futbolistes de la talla d’Albert Jorquera o Marc Crosas.

L’equip coneix molt bé la Segona Catalana, ja que fa molts anys que hi competeix. I com que l’experièn-
cia és un grau, qualsevol enfrontament contra ells sempre són rocosos, intensos i difícils. En els darrers 
anys, la millor temporada del Bescanó a la categoria va ésser la 2011-12, quan va classificar-se en la 
quarta posició final amb 54 punts. En les quatre campanyes següents, va aconseguir ubicar-se sempre 
en la zona tranquil·la, curiosament amb unes estadístiques molt similars (2012-13, 9è amb 50 punts; 
2013-14, 8è amb 48 punts; 2014-15, 9è amb 46 punts i 2015-16, 11è amb 48 punts). 

Després d’un canvi de directiva i d’entrenador, enguany els del Gironès han fet un pas endavant i, ara 
mateix, ocupen la cinquena posició amb 51 punts (6 menys que el Banyoles, el líder, amb 57 punts) 
després d’aconseguir 15 victòries, sis empats i haver encaixat 8 derrotes. El nou tècnic, Òscar Prieto, 
ha configurat un equip ben equilibrat, directe i contundent que va començar de manera immillorable la 
temporada. A poc a poc, les coses van anar canviant i les derrotes van arribar, però sembla que el Bes-
canó ha recuperat sensacions en aquest darrer tram de lliga. Prieto ha focalitzat els seus esforços en 
la tasca defensiva i ho ha aconseguit, ja que els blaus són el segon equip menys golejat de la categoria 
amb només 31 dianes encaixades (a l’Escala només n’hi ha fet 16), però no ha pogut reactivar l’aspecte 
ofensiu: de moment, el Bescanó ha marcat únicament 43 gols.

Sens dubte, el Bescanó serà un rival incòmode per a un Banyoles que no pot deixar escapar aquesta 
immillorable ocasió per obtenir l’ascens de categoria.
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Samarreta blava, pantalons 
blancs i mitjons blaus


