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ENTREVISTES EN BLANC I BLAU XAVIER PAGÈS

“Del que estem més orgullosos és 
d’haver aconseguit que el Club no 
desaparegués”
Sis anys després, els membres de l’encara Junta Directiva blanc-i-blava ple-
guen perquè creuen que l’entitat necessita un impuls que ha de venir de la gent 
jove. I marxen satisfets amb la feina feta, com explica el màxim directiu del Ba-
nyoles, i conscients que s’han fet passos endavant, però que encara en falten 
molts més per fer. “Un consell pel nou president? Molta paciència, molta...”.
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President del Club
Antolin Panenka va ésser un futbolista txecoslo-
vac que va néixer el 2 de  desembre de 1948 a Pra-
ga. Va debutar el 1959 al Bohemian de la seva ciutat 
i es va retirar el 1989 al VSE Sankt Pötlen austrí-
ac. Va passar a la història del futbol en l’Euroco-
pa de 1976, a la final disputada a Belgrad entre la 
selecció txecoslovaca i, ni més ni menys que, Alema-
nya, la campiona del món el 1974 en què Maier, Bec-
kenbauer,  Muller i companyia van derrotar el futbol 
total de Johan Cruyff i companyia.

La final havia acabat en empat i la pròrroga, tam-
bé. Amb 4-3 favorable als txecoslovacs en la tan-
da de penals, li toca el torn al nostre protagonista. 
I Panenka va marcar. Com? Doncs amb sang freda. 
En català se sol dir que els tenia molt ben posats. 

En un estadi ple a vessar i amb milions d’especta-
dors veient la final per televisió, a Antolin no se li va 
ocórrer res més que arriscar-se al màxim. I sense 
xarxa. Havia assajat aquesta sort en els entrena-
ments amb els seus companys jugant-s’hi les cer-
veses i també sabia que Maier, el porter ale-
many, sempre es llençava a un costat de la porteria. 
Així doncs, va agafar  embranzida des de la dreta, 
just abans de xutar va fer les passes més curtes 
i en comptes d’empalmar bé la pilota, la va tocar su-
aument amb la  punta de la bota, de tal mane-
ra que la bimba va fer una suau paràbola des  
del punt de penal fins a dins mateix de la porteria. Ma-
ier es va llençar a l’esquerra i  només va poder se-
guir amb la mirada el vol de la pilota corroborant que la 

copa marxava cap a Txecos-
lovàquia. Poques vega-
des més he vist una for-
ma tan original de llen-
çar un penal. Potser només 
una, quan Cruyff li va 
passar la pilota a un 
company i aquest la va 
introduir a la porteria 
davant la sorpresa del 
porter, atònit. Va ésser 
un gol, sens dubte, a 
l’alçada d’un geni del 
futbol. O potser d’un 
boig? Qui sap...

PILOTES FORA

El penal de Panenka
per Rafael Castañer

Històries del futbol

Quines han estat les motivacions de 
l’actual Junta per plegar?

La finalització del termini pel qual 
ens vam presentar. El pròxim mes 
d’octubre farà sis anys de la moció 
de censura, i entenem que ha d’en-
trar una nova Junta que doni nous ai-
res al Club. Si es fessin les eleccions a 
l’octubre, la nova directiva no podria 
planificar la temporada vinent. És per 
això que hem avançat el procés.

De quines coses esteu més orgullo-
sos d’haver aconseguit i quines us 
han quedat per fer?

D´haver aconseguit que el Club no de-
saparegués. Tal com estava quan vam 
entrar, dubto que hagués durat més 
de tres mesos. El deute era importan-
tíssim, i tenia una estructura sobredi-
mensionada brutal! Han quedat mol-
tes coses per fer, però es necessita 
gent nova per poder-les dur a terme.

El nou president serà en Pau Teixi-
dor. Deixeu el Club en bones mans?

I tant que sí, és una persona molt và-
lida i coneix el futbol a la perfecció. 
No és mala idea que un jugador en-

cara en actiu assumeixi la presidèn-
cia d’un Club.

Quin consell li donaries, a en Pau?

Molta paciència, molta... i temps i ga-
nes de treballar.

Quin creus que és el tema prioritari 
que hauria de fer front només d’en-
trar?

Segurament en la reestructuració del 
primer equip. Haurà de fer una bona 
plantilla, amb un pressupost molt re-
duït, a fi i efecte de retornar l’equip a 
primera catalana, si és que aquest és 
el seu objectiu.

És viable el Club econòmicament?

Si es vigilen les despeses sí, a part 
de continuar buscant més ingressos, 
cosa molt difícil en els temps que 
corren. L’altre element bàsic és el 
conveni amb l’Ajuntament, que els hi 
hem deixat prou ben lligat.

Esportivament, s’ha aconseguit un 
futbol base ben estructurat, però 
ara falla el primer equip...

Bé, no és que falli, tenim quasi la ma-
teixa plantilla de l’any passat i ens 

trobem com ens trobem. No sabem 
quina ha sigut l’error. Si l’haguéssim 
sabut, l’hauríem intentat corregir. Ja 
portem tres entrenadors i no s’ha mi-
llorat gaire, tot i que sembla que en 
els darrers partits els jugadors s’hi 
fan més i la imatge ha canviat. De to-
tes maneres, amb el pressupost que 
tenim, el primer equip és i serà de 
primera o segona catalana, no crec 
pas que més enllà. Hi ha el que hi ha. 
Sense una empresa patrocinadora 
que aporti diners al Club, com tenen 
tots els equips de primera catalana 
cap amunt, és impossible preten-
dre ascendir. Només cal veure com 
estan altres històrics de les nostres 
comarques: el Guíxols, el Blanes, el 
Palafrugell...

Finalment, quin serà a partir d’ara el 
paper de la Junta sortint?

Ajudar en tot el que se’ns demani. 
Quan has estat els anys que hem 
estat a la Junta, i havent fet tot el 
que hem fet, difícilment pots dir no a 
qualsevol cosa que se’ns demani. Ens 
estimem molt el Club i ara ajudarem 
en tot el que puguem com a socis.  



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

Equips Partits Gols Últims partits 
jugants

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

1 JUPITER, C.E. “A” 58 29 18 4 7 54 29 E  E  G  G  G

2 GRANOLLERS, E.C. “A” 55 29 15 10 4 48 27 E  E  G  E  P

3 MANRESA, C.E. “A” 55 29 15 10 4 46 21 G  G  E  E  P

4 AVIA, U.E. “A” 53 29 15 8 6 43 40 P  G  E  G  G

5 L’ESCALA, F.C. “A” 48 29 14 6 9 35 27 G  E  E  P  G

6 SANTS, U.E. “A” 47 29 13 8 8 43 30  P  E  G  E  G

7 CF LLORET “A” 44 29 11 11 7 44 38 E  P  P  E  P 

8 GIRONA, F.C. “B” 43 29 12 7 10 44 32 G  P  P  G  P

9 MOLLET U.E., C.F. “A” 42 29 11 9 9 30 26 E  G  E  E  P 

10 HORTA, U.AT. “A” 39 29 11 6 12 35 39 G  G  E  E  P 

11 FARNERS, C.E. “A” 37 29 10 7 12 34 32 G  E  G  P  E

12 VIC UNIÓ ESPORTIVA CLUB “A” 37 29 10 7 12 43 47 G  E  E  G  P

13 LA JONQUERA, U.E. “A” 34 28 9 7 12 42 45 G  P  G  P  P 

14 TECNOFUTBOL, C.F. “A” 32 29 8 8 13 26 42 P  G  E  G  G

15 MOLLETENSE, U.D. “A” 32 29 8 8 13 27 33 P  P  E  P  E

16 GRAMANET MILAN, U.D.A.T “A” 27 29 6 9 14 29 41 G  P  P  E  G

17 BANYOLES, C.E. “A” 18 28 5 3 20 22 48 E  P  P  E  P

18 MONTCADA, C.D. “A” 13 29 3 4 22 21 69 P  P  E  E  G

Divendres 1 de maig   
a les 6 de la tarda

CLUB ESPORTIU BANYOLES

UNIó ESPORTIvA DE SANTS

Estadi Municipal
Miquel Coromina i Moretó

EL RIVAL D´AVUI

En el mes de desembre de 1970, coincidint amb la diada de Sant Esteve, va tenir lloc el primer 
partit de futbol femení jugat a Banyoles. L’equip blanc-i-blau, en el qual figuraven noies de Girona, 
Camprodon, Santa Cristina, Figueres i de la mateixa ciutat de l’Estany, van enfrontar-se a l’equip 
de la Penya Espanyolista de Roda de Ter, imposant-se per 3-2. Aquell equip va disputar el campio-
nat de Catalunya i de catorze formacions, van quedar en el sisè lloc de la classificació.

Sabies que...?

El primer 
partit del 
Banyoles 

femení es va 
jugar el mes 

de desembre 
de 1970?

L’il·lustrador: Mordillo.

Unió Esportiva de Sants
La Unió Esportiva de Sants neix el dia 26 d’abril de 1922 de la fusió de 
dues entitats futbolístiques, l’Internacional i el Centre d’Esports de Sants, 
i de dues institucions dedicades al ciclisme, el Club Ciclisme de Sants i el 
Velo Esports. La samarreta va ésser amb franges blanques per recordar 
el jersei que portava l’Internacional i amb franges verdes per tenir sem-
pre present el que portava el Centre d’Esports Sants. L’entusiasme per la 
creació de la nova entitat va ésser espectacular, ja que en els tres primers 
mesos el nombre de socis va arribar als 5.000.

El Sants va ésser el primer Club de l’Estat Espanyol que, de forma oficial i 
organitzada, va anar a jugar a l’estranger entre els mesos de maig i juny de 
1925, quan va fer una gira per Alemanya. Aquesta històrica entitat del fut-
bol català ha jugat moltes temporades a Tercera Divisió i en cinc ocasions 
ha disputat la promoció d’ascens a Segona Divisió B. Després d’estar-se 
diverses campanyes a Segona Catalana, el Sants va aconseguir l’ascens 
en l’exercici 2013-2014. En l’actual temporada, els homes que dirigeix des 
de la banqueta Henry Lossio ocupen la sisena posició de la taula classifi-
catòria amb 47 punts, a 11 del primer classificat, el Júpiter. L’actual Sants 
és un onze de brega que sol mostrar un bon rendiment quan juga fora de 
casa. De fet, ha jugat un total de 14 partits lluny del seu estadi, dels quals 
n’ha guanyat 5, n’ha empatat 6 i n’ha perdut només 3. El balanç de gols 
general li és favorable, amb 43 dianes a favor i 30 en contra.

Per mirar d’endur-se una victòria necessària, el Banyoles haurà de vigilar 
especialment el joc de combinació dels barcelonins al mig del camp. 

Fundat el 1922

Estadi:
Camp de futbol de l’Energia 

Entrenador:
Henry Lossio Carrasco

President:
vicenç Pérez de Tudela

Samarreta blanc i verda, 
pantaló negre i mitges 
negres


