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EL DRAC

Jugava de davanter i ho feia,
senzillament, com els àngels.
Era tècnic, ràpid i amb un
canvi de ritme endimoniat. Va
allargar la seva carrera anant a jugar als Estats Units, on encara driblava defenses com si fossin bitlles. Ell
deia que aquesta obsessió per driblar li venia de petit, quan jugava al carrer, perquè no suportava que els rivals li prenguessin la pilota. De la mateixa manera que tenia fantasia als peus, sempre tingué un enginy molt
esmolat i ens va deixar un reguitzell de frases per a la posteritat. “Vaig gastar molts diners en dones, cotxes

Quan tenia quatre anys vaig començar a jugar en les categories inferiors
del Bosc de Tosca i després vaig fitxar
per l’Escola Pia. El primer any de juvenil vaig defensar la samarreta de l’Olot
i els altres dos, la del Girona, a divisió
d’honor. Després vaig passar-me mitja
temporada en el Girona B i la resta, al
Manlleu. L’any següent vaig continuar a
Manlleu i va resultar ser una de les millors campanyes de la meva trajectòria
futbolística. El tercer i quart any ja he
estat el Club Esportiu Banyoles, on estic molt bé i on m’han tractat molt bé.
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ENTREVISTES EN BLANC I BLAU

“Si haguéssim tingut l’Àxel Vizuete
des d’un principi, les coses haurien
anat molt millor”

George Best va morir el 2005 i el seu enterrament va ésser un dels més multitudinaris que es recorda a les
illes britàniques.
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FULLETÓ INFORMATIU DEL CLUB ESPORTIU BANYOLES

Aquest mític jugador gal·lès
dels anys seixanta va triomfar
al Manchester United, guanyant tres copes d’Europa.
L’anomenaven el cinquè Beatle perquè tenia molta classe.
De fet, és considerat un dels
millors futbolistes de tots els
temps. Va destacar molt aviat
per la seva gran habilitat i definició, però també per la seva
vida dissoluta i l’afició per les
dones, la beguda i el joc.

i festes, la resta senzillament m’ho vaig polir”. “El 1969 vaig deixar les dones i la beguda, foren els pitjors
vint minuts de la meva vida”. “Diuen que he anat al llit amb set miss món, però en realitat només en van ser
quatre”. “Si em donessin a escollir entre marcar un golàs al Liverpool o anar-me’n al llit amb una miss món,
seria una elecció difícil. Afortunadament, he fet les dues coses, encara que una d’elles ho vaig fer davant
50.000 persones”. Sens dubte, un autèntic crack.

número

Davanter del Banyoles

A la gespa sap perfectament quan i com s’ha de moure per caçar un gol. Fora, també
se sap moure i és igual de contundent: parla amb la veritat per davant i si una cosa és
de color negre, no dirà pas que és grisa. El descens del primer equip no li ha agradat
gens i confia amb el nou president, en Pau Teixidor, perquè torni el Club on es mereix.
“Si jo seré aquí l’any vinent? M’agradaria, però m’ho he d’estudiar amb calma...”
Primer de tot, parla’m de la teva carrera futbolística fins a arribar al Banyoles...

Qui la va encertar posant-te de davanter centre?
L’entrenador que vaig tenir el primer
any a l’Escola Pia va ser el que em va
trobar la posició que més m’agrada i
que actualment defenso. Abans, amb el
Bosc de Tosca, sempre jugava d’extrem
o de lateral.
Tens algun ídol, algú que diguis:
m’agrada com juga aquest paio i miraré d’imitar algunes de les coses que fa...
Sí, en Diego Milito. Em sento molt iden-

tificat amb la seva manera de jugar.
Molta gent diu que ens assemblem...
Anem a assumptes seriosos: per què s’ha
baixat de categoria? Què ha passat?
Ha estat un any per oblidar. Per la gent
que sent els colors i té ganes de gaudir
del futbol, aquestes els sap molt greu.
L’error ha estat confiar en una plantilla molt jove, amb falta d’experiència i
amb jugadors que no han posat prou
sacrifici i ganes per tirar endavant. A
més, no hem estat mai un equip, sinó
un grup de nois. No estàvem units i no
anàvem tots a una. En els sopars per
cohesionar el grup sempre érem els
mateixos sis o set jugadors.
Déu ni do...
Doncs sí. Com a futbolista he viscut
moltes coses, però com les d’aquest
any, mai. Per exemple, pel partit contra
el Montcada érem només dotze futbolistes dels quals dos eren juvenils. No
obstant això, tots els que vam jugar en
aquell camp ens hi vam deixar la pell
per mirar de fer-ho el millor possible
malgrat les condicions.
El pitjor del cas és que l’equip mai ha
donat la sensació que es podia salvar...
En alguns enfrontaments sí que hem

hagut de dir que el rival ens ha passat
pel damunt, però en altres hem tingut
mala sort. A més, l’entrenador que realment tenia ganes de fer les coses bé,
l’Àxel Vizuete, ha vingut en el tram final
de la lliga. Si l’haguéssim tingut des
del principi podríem haver competit en
molts més partits i les coses haurien
anat millor...
Suposo que saps que en Pau Teixidor
serà el nou president. Li donaries algun consell? Creus que anirà pel bon
camí, el Club?
De consells n’hi puc donar pocs, jo. He
parlat amb ell i m’ha demostrat tenir les
coses molt clares. És el millor president
que pot tenir el Club i estic segur que tot
anirà molt bé. Amb la il·lusió que hi posa
i les ganes que té, segur que l’any vinent
el Banyoles tornarà a pujar. També se li
ha de dir que ho té fàcil perquè superar
aquest any no costa gens...
Finalment, tu què faràs? Continuaràs
l’any vinent?
Jo tinc ganes de continuar i en Pau
m’ha insistit perquè em quedi. He
d’acabar de mirar altres ofertes i estudiar-ho tot amb calma. Després decidiré què faig amb el meu futur.

Sabies
Sabiesque...?
que...?

Classificació de Primera Catalana (Grup 1)
Equips
Ordenar per:

Partits

Últims partits
jugants

Gols

Punts

J.

G.

E.

P.

F.

C.

1

JUPITER, C.E. “A”

64

31

20

4

7

57

30

G G G G G

2

GRANOLLERS, E.C. “A”

59

31

16

11

4

52

30

G E P E G

3

MANRESA, C.E. “A”

56

31

15

11

5

47

23

E E P P E

4

AVIA, U.E. “A”

56

31

16

8

7

45

41

E G G P G

5

SANTS, U.E. “A”

53

31

15

8

8

47

31

G E G G G

6

L’ESCALA, F.C. “A”

52

31

15

7

9

41

28

E P G E G

7

GIRONA, F.C. “B”

46

31

13

7

11

48

38

P G P G P

8

CF LLORET “A”

45

31

11

12

8

46

41

P E P E P

9

MOLLET U.E., C.F. “A”

42

31

11

9

11

31

31

E E P P P

10

FARNERS, C.E. “A”

41

31

11

8

12

35

32

G P E G E

11

LA JONQUERA, U.E. “A”

40

31

11

7

13

46

46

P P G G P

12

VIC UNIÓ ESPORTIVA CLUB “A”

40

31

11

7

13

46

52

E G P G P

13

HORTA, U.AT. “A”

40

31

11

7

13

36

42

E E P E P

14

MOLLETENSE, U.D. “A”

36

31

9

9

13

32

35

E P E E G

15

TECNOFUTBOL, C.F. “A”

34

31

9

7

15

28

47

E G G P G

16

GRAMANET MILAN, U.D.A.T “A”

30

31

7

9

15

34

44

P E G E P

17

BANYOLES, C.E. “A”

19

31

5

4

22

23

52

E P P P E

18

MONTCADA, C.D. “A”

14

31

3

5

23

23

74

E E G P E

La categoria
més alta en
què ha jugat
el Banyoles ha
estat la Tercera
Divisió, un total
de 23 vegades?
La categoria més alta en què mai ha jugat el club blanc-i-blau ha estat la Tercera Divisió, en la
qual ha militat un total de 23 vegades. L’últim descens es va produir en l’exercici 2008-2009,
quan l’equip de l’estany només va sumar 17 punts en 38 jornades de lliga. De fet, aquella nefasta
campanya el Banyoles només va aconseguir tres victòries en tot el campionat de la regularitat,
vuit empats i, atenció, vint-i-set derrotes. Lògicament, els blanc-i-blaus van acabar en l’última
posició de la classificació a 14 punts del penúltim, el Vilajuïga.

Futbol Club L’Escala

EL RIVAL D´AVUI

Després de més de 100 anys d’història, el Futbol Club L’Escala va aconseguir la temporada passada 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.

Dissabte 16 de maig
a les 20.30 hores de la tarda

CLUB ESPORTIU BANYOLES
Futbol Club l’Escala
Estadi Municipal
Miquel Coromina i Moretó

Fundat el 1912
Estadi:
Camp Municipal de l’Escala
Entrenador:
Pitu Batlle
President:
Antoni Batlle Sabadí
Samarreta blava i grana,
pantalons blaus i mitjons
blaus

L’il·lustrador: Mordillo.

De nouvingut a revelació de la temporada. El Futbol Club L’Escala ha
aconseguit perllongar aquest moment dolç i, de forma inesperada, s’ha
situat en les places capdavanteres de la lliga. A tres jornades pel final
de la competició, encara manté possibilitats d’ascens, ja que ocupa la
sisena posició amb 52 punts, a set punts del Granollers, el segon classificat. Malgrat tot, L’Escala ha dibuixat una campanya per emmarcar
sustentant-se, sobretot, en una molt bona defensa (només ha encaixat
28 gols). La motivació ha estat un altre factor clau per a l’èxit d’un equip
molt ben cohesionat.
Pel que fa al Banyoles, a l’onze d’Àxel Vizuete, que ja ha confirmat el seu
descens de categoria, només li queda mirar de tancar un exercici per
oblidar oferint una bona imatge davant l’afició i començar a planificar
l’assalt a l’ascens amb temps.

