
EL DRAC
novembre 2014

FULLETÓ INFORMATIU DEL CLUB ESPORTIU BANYOLES

ENTREVISTES EN BLANC I BLAU RAFAEL CASTAÑER 

“Joan Mallart és el revulsiu que farà 
possible que la dinàmica de resultats 
canviï”
Va entrar al Banyoles l’any 2009 formant part de l’equip de treball de Jordi 
Omedes. Anys després, encara hi és, tot i que les tasques que ara hi duu a ter-
me són ben diferents. I mentrestant, li queda temps per pensar iniciatives com 
la que tenen a les mans: un fulletó informatiu inspirat en un circular informatiu 
que es repartia fa anys i panys a l’estadi. Respecte al canvi d’entrenador, diu 
que era necessari i que l’Òscar Aja sempre tindrà les portes del club obertes...

El futbol, tard o d’hora, entra per 
vena. Quan et va atrapar, a tu? 

La meva relació amb el futbol ve de 
lluny. Sempre m’ha agradat com 
a aficionat. I ara el practico jugant 
partits de futbito amb els amics i, de 
tant en tant, entrenant amb els vete-
rans del club.

Qui et va convèncer per entrar a la 
directiva del Banyoles?

M’ho van proposar tres bons amics 
meus, en Jordi Omedes, en Joan Fau-
ró i en Jordi Fontàs. Era l’any 2009 i 
vaig acceptar perquè el projecte era 
engrescador. Vaig començar dedi-
cant-me al manteniment de les instal-
lacions, etc. Ara em dedico a tasques 
més institucionals. En tots aquests 
anys he après molt i també m’ho he 
passat molt bé, per què no dir-ho!

Aquest fulletó informatiu és una ini-
ciativa teva, no?

Doncs sí. Recordo que fa uns anys, 
quan el Banyoles jugava a casa, a 

l’estadi es repartia un fulletó de 
només dos colors, blanc i blau em 
penso que eren, que resultava molt 
interessant i útil perquè et donava 
informació de l’equip rival, etc. En 
deien circular informatiu, i també hi 
anava publicada la classificació de 
lliga. Un dia se’m va ocórrer recupe-
rar aquella iniciativa i així ho he fet. 
L’hem adaptat als temps actuals, en 
què la globalitat mana, i hi hem afe-
git una entrevista fixa a gent que fa 
que aquest club tiri endavant. Aquest 
cop m’ha tocat a mi... 

Quina finalitat té, aquest fulletó?

L’objectiu és que sigui un canal d’in-
formació per als aficionats, un espai 
on es trobin de gust i puguin llegir di-
verses informacions sobre el Banyo-
les i el futbol en general. Segons em 
comenten, la gent ha respost molt 
bé. I això que el pressupost és molt 
limitat! Personalment, això d’escriu-
re sobre futbol sempre m’ha agra-
dat. M’ho passo bé. A la meva secció, 
intento buscar sempre personatges 

no gaire coneguts o anècdotes que, 
d’una manera breu i concisa, expli-
quen una història entretinguda. I la 
veritat és que no me’n falten, d’his-
tòries...

Per acabar, toquem una mica el 
tema esportiu. Era necessari el can-
vi d’entrenador?

Va ser el mateix Òscar Aja qui ens va 
comminar a buscar una solució. S’ha 
de trobar un revulsiu, alguna cosa 
que ens faci canviar la dinàmica i 
crec que en Joan Mallart, juntament 
amb en Francesc Moñino, estan ca-
pacitats per fer-ho. L’Òscar sempre 
serà un home de la casa perquè fa 
molts anys que defensa aquests co-
lors, primer com a jugador i després 
com a entrenador. A la junta ens ha 
sabut molt greu que les coses no ha-
gin sortit com tots esperàvem, ell ja 
ho sap això. I també sap que ha fet 
una feina extraordinària en el futbol 
formatiu i que té les portes del club 
obertes de bat a bat per si en el futur 
volgués tornar.
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Membre de la Junta Directiva
Soren Lerby va ser un jugador da-

nès dels anys 80. És, fins avui en dia, 

l’únic jugador professional que ha ju-

gat dos partits oficials amb diferents 

equips el mateix dia. Va passar el 13 

de novembre del 85. Aquell dia, a les 

tres de la tarda, Dinamarca jugava 

un partit vital per classificar-se pel 

mundial de Mèxic. Amb l’empat en 

feien prou. A més, el Bayern de Munic, 

el club on militava aquest lateral es-

querre, es jugava contra el Bochum el 

passi als vuitens de final de la copa 

alemanya a les vuit de la tarda.

No cal dir que en aquells moments Lerby era un pun-

tal dels dos equips. Udo Lattek, míster dels alemanys, 

i Sepp Piontek, míster del combinat danès, volien 

disposar de Lerby per als seus respectius enfronta-

ments. L’única solució era que fes un grapat de quilò-

metres aquell dia i l’endemà, una bona sessió de bany 

i massatge. I així ho va fer.

Uli Hoennes, director general del Bayern, va tenir la 

idea de fer-lo jugar els dos partits. Era possible, tenint 

en compte la diferència horària. Piontek va prometre 

que, si el resultat era favorable, el canviaria. A la mitja 

part el resultat era d’1-1 i Lerby va saltar a la gespa 

per disputar el segon temps. Hoennes, a la grada, es-

tava impacient. Comença la segona part i els danesos 

marquen; encara no hi ha canvi. A Hoennes ja no li 

queden ungles per rosegar. Al minut 58 Dinamarca va 

anotar l’1-3. Són les 16:15 hores i per fi es produeix el 

canvi. Una dutxa ràpida, i cap al cotxe. I escortat per 

un motorista de la policia, cap a l’aeroport. Arriben a 

l’aeroport de Düsseldorf un xic més tard de les set.

Pugen a un Porsche que els condueix a tota velocitat 

cap a l’estadi del Bochum, però són atrapats en un 

embús a dos quilòmetres del seu destí. Lerby, nervi-

ós, salta de dins el cotxe i marxa corrent a l’estadi, 

on arriba poc abans de les vuit. Es queda de pedra 

quan es troba els seus companys al túnel de vestidors 

i Lattek li diu que no jugarà fins a la segona part. El 

partit acaba amb el resultat d’empat a un i en el partit 

de desempat, el Bayern venç per un clar 2-0 i es pro-

clama campió de la copa. Final feliç a una història que 

Lerby recorda no pel resultat, sinó per les agulletes. 

PILOTES FORA

Soren Lerby
per Rafael Castañer

Històries del futbol



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

Equips Partits Gols Últims partits 
jugants

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

1 GRANOLLERS, E.C. “A” 25 11 8 1 2 19 10 G  G  G  G  P

2 JUPITER, C.E. “A” 22 10 7 1 2 17 9 G  P  P  E  G  

3 VIC UNIÓ ESPORTIVA CLUB “A” 21 11 6 3 2 21 14 P  E  G  G  G

4 ESCALA, F.C. “A” 20 11 6 2 3 16 10 G  P  G  G  P

5 GIRONA, F.C. “B” 18 11 4 6 1 17 10 P  G  G  E  G

6 MANRESA, C.E. “A” 18 11 5 3 3 18 12 G  G  G  E  P

7 CF LLORET “A” 18 11 5 3 3 21 17 G  G  E  G  E

8 SANTS, U.E. “A” 18 11 5 3 3 14 13 E  G  P  P  G

9 MOLLETENSE, U.D. “A” 17 11 5 2 4 15 8 P  G  E  E  G

10 AVIA, U.E. “A” 16 10 4 4 2 14 12 G  G  G  E  P

11 LA JONQUERA, U.E. “A” 16 11 4 4 3 17 18 G  E  E  P  P

12 FARNERS, C.E. “A” 15 11 4 3 4 18 12 E  G  P  E  G

13 MOLLET U.E., C.F. “A” 15 11 5 0 6 11 12 P  P  P  G  G

14 HORTA, U.AT. “A” 13 11 4 1 6 11 14 P  P  G  P  G

15 TECNOFUTBOL, C.F. “A” 9 11 2 3 6 6 17 G  P  E  E  P

16 MONTCADA, C.D. “A” 4 10 1 1 8 5 24 P  P  P  P  E

17 BANYOLES, C.E. “A” 3 11 1 0 10 9 25 P  P  P  P  P

18 GRAMANET MILAN, U.D.A.T “A” 2 10 0 2 8 6 18 P  P  P  E  P

Diumenge 23 de novembre 
a les 12 del migdia

CLUB ESPORTIU BANYOLES

UNIó ESPORTIvA LA JONQUERA

Estadi Municipal
Miquel Coromina i Moretó

EL RIVAL D´AVUI

La música de l’himne del Banyoles la va 

composar Martirià Font i la lletra, Fre-

deric Corominas, dos il·lustres perso-

nalitats en els seus respectius camps. 

Font va ésser un instrumentista de ti-

ble, compositor de sardanes (més de setanta) i director de cobla que l’any 2009 va rebre la medalla d’or de 

la ciutat. Per la seva banda, Corominas, mestre de professió que va fundar l’Acadèmia Abad Bonito, va ésser 

un autor prolífic de poesia, assaig, novel·la i teatre, guanyant diversos premis literaris. Per la seva trajectòria 

va rebre la medalla d’or de la Comarca del Pla de l’Estany i el premi ‘Flama de la Llengua’ de la Mesa Cívica 

per la Llengua.

Sabies que...?

L’himne del 
Banyoles és 
obra de dos 
il·lustres 
personalitats?

L’il·lustrador: Mordillo.

L’any 1922, uns entusiastes del futbol van fundar aquesta entitat esportiva amb el 

nom de Football Club la Jonquera, que va jugar regularment fins l’any 1936 quan, 

a causa de la Guerra Civil, l’activitat es va aturar. Un cop acabat el conflicte bèl·lic, 

l’entitat va tornar a emergir ja amb el nom d’Unió Esportiva la Jonquera, jugant-se 

alguns partits en el camp d’en Bosch. Va ésser en aquest terreny de joc on es van 

disputar alguns encontres entre les diferents companyies de soldats que hi havia en 

aquella època de postguerra.

A la temporada 89-90, el club va aconseguir ascendir per primera vegada a la seva 

història a la categoria de Segona Regional, però l’any següent va descendir. No obs-

tant això, vuit anys després, a la campanya 98-99, es va tornar a aconseguir l’ascens 

i aquest cop es va mantenir a la categoria. A l’exercici 2009-10 va ésser campió de 

Segona Regional, i va aconseguir l’ascens a la Primera Catalana l’any 2011-12. Fa 

dos anys, va quedar tercer classificat de la categoria i l’any passat, catorzè.

Enguany, ha començat la lliga de forma irregular. Actualment, ocupa l’onzena posició 

de la taula classificatòria amb 16 punts, 4 victòries, 4 empats i 3 derrotes, amb 17 

gols a favor i 18 en contra. Els darrers dos compromisos els ha perdut, en terreny del 

Granollers (2-1) i al seu estadi contra el Girona B (0-5).

Fundat el 1922

Camp Municipal
Les Forques

Entrenador: Xavi Agustí

President: Jordi Ferrarons 

Equipament: Samarreta 
blanc-i-verda, pantaló 
verd i mitges blanques 


