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És el prototip de jugador a qui els anglesos anomenen 
one club men, és a dir, un futbolista que ha defen-
sat tota la vida una única samarreta. En el seu cas, la 
del Southampton. Cada estiu s’especulava que ani-
ria traspassat a l’Arsenal, al Liverpool,  al Manches-
ter United... però ell no es va moure mai d’allà on era 
considerat un Déu. La seva aportació a la selecció an-
glesa es limita a només vuit convocatòries, ja que en 
un dels seus primers partits amb els pross les coses 
no li van sortir gens bé i va decidir no tornar-hi més.

De fet, Matt Le Tissier era així: preferia ser un peix 
gros dins una peixera petita que un peix petit dins 
una peixera gran. Va optar per gaudir del futbol i viure 
del seu talent innat que fer-se milionari i guanyar tí-

tols. Potser per això sempre va jugar amb una mica de 
sobrepès (no tant com Puskas o Maradona). La seva 
dieta, com ell mateix va confessar, estava formada 
per xocolatines  i cervesa.

Com a futbolista era immens. Busqueu a Youtube al-
gunes de les seves jugades i veureu un repertori es-
pectacular de classe, driblatges, fintes, xuts, accions 
tècniques i, per descomptat, també gols. Dianes que 
si avui en dia les fessin Cristiano Ronaldo o Messi sor-
tirien a la televisió fins a avorrir. I ell, un home autèn-
tic, els feia amb el Southampton perquè, un cop aca-
bat el partit, li encantava comentar-los al pub amb 
els seus fans mentre es deixava convidar a una pinta.

PILOTES FORA

Le Tissier: un peix gros dins una peixera petita 
per Rafael Castañer

Històries del futbol

El Club Esportiu Banyoles (CEB) és el primer ven-
cedor de la Copa Pla de l’Estany, una competició 
organitzada conjuntament amb tots els clubs de la 
comarca i que ha estat un èxit de participació i de 
públic els dos dies en què va tenir lloc, el dissabte 
29 d’agost i el diumenge 30 del mateix mes, a l’Es-
tadi Municipal Miquel Coromina i Moretó.

La primera edició de la Copa Pla de l’Estany ha 
estat un èxit en tots els sentits: organitzatiu, de 
participació, de públic, d’esportivitat i de nivell de 
futbol. El Club Esportiu Banyoles (CEB), dirigit per 
Albert Parés, va endur-se el triomf final després 
d’haver dibuixat un torneig gairebé perfecte. Sens 
dubte, es tracta d’un resultat que omple de moral 
els banyolins de cara a la lliga, en què hi han debut 
amb bon peu (victòria en terreny del Can Gibert 
per 1-3). El dissabte 29 d’agost es van disputar 
els partits de quarts de final, i el diumenge 30 
van tenir lloc les semifinals i les finals. El conjunt 
blanc-i-blau es va imposar en la final al Porqueres 
als penals (3-2) després que els 60 minuts regla-
mentaris (dos parts de 30 minuts) acabessin en 
empat a zero.

Resultats

Els resultats de quarts de final van ésser els se-
güents: Banyoles - Cornellà, 4-0; Atlètic - Sant 

Miquel, 2-1; Fontcoberta - Camós, 0-1 i Porque-
res - Serinyà, 3-1. Per tant, les semifinals van 
tenir aquests aparellaments: Cornellà - Fontco-
berta, 1-1 (3-4 als penals); Sant Miquel - Serinyà, 
0-1; Banyoles - Camós, 2-1; Atlètic - Porqueres, 
0-3. La final de la consolació va caure del costat 
del Fontcoberta, que es va imposar per 1-0 al Se-
rinyà.

El Banyoles vol agrair l’esforç i la dedicació de 
tots els clubs participants i de tothom que ha col-
laborat en l’organització perquè la primera edició 
de la Copa Pla de l’Estany fos una realitat. De ben 
segur que en el futur hi haurà més edicions.

COPA PLA DE L’ESTANY PRIMERA EDICIÓ



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

Equips Partits Gols Últims partits 
jugants

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

1 BANYOLES, C.E. “A” 3 1 1 0 0 3 1 G  

1 VILAMALLA, F.C. “A” 3 1 1 0 0 3 1 G

3 GUÍXOLS, A.D. “A” 3 1 1 0 0 2 0 G

4 BASE ROSES, C.F. “A” 3 1 1 0 0 2 1 G

4 LLAGOSTERA, U.E. “A” 3 1 1 0 0 2 1 G

6 SANT GREGORI, A.E. “A” 3 1 1 0 0 1 0 G

7 CASSÀ, U.D. “B” 1 1 0 1 0 1 1 E

7 PALAFOLLS, C.D. “A” 1 1 0 1 0 1 1 E

7 CORNELLÀ TERRI, A.E. “A” 1 1 0 1 0 1 1 E

7 CAMPRODON, U.E. “A” 1 1 0 1 0 1 1 E

11 TORDERA, C.F. “A” 1 1 0 1 0 0 0 E

11 ESCOLA F. BOSC DE TOSCA, C. “A” 1 1 0 1 0 0 0 E

13 BESALÚ, C.E. “A” 0 1 0 0 1 1 2 P

13 BESCANÓ, C.D. “A” 0 1 0 0 1 1 2 P

15 BISBALENC, A.T. “A” 0 1 0 0 1 0 1 P

16 CAN GIBERT, U.E. “A” 0 1 0 0 1 1 3 P

16 BLANES, C.D. “A” 0 1 0 0 1 1 3 P

18 BREDA, U.E. “A” 0 1 0 0 1 0 2 P

Diumenge 13 de setembre     
a les 17.00 hores de la tarda

JORNADA 2 DE LLIGA DEL GRUP 1
DE SEGONA CATALANA

CLUB ESPORTIU BANYOLES

UNIó ESPORTIvA CAmPRODON

Estadi Municipal
Miquel Coromina i Moretó

EL RIVAL D´AVUI

El rival del Banyoles

L’il·lustrador: mordillo.

Unió Esportiva Camprodon
A començament de la dècada dels 70, un grup de camprodonins afi-
cionats al futbol van decidir tirar endavant una entitat esportiva, però 
en aquella època, a finals del règim franquista, van topar-se amb mol-
tes dificultats per crear-la i es van veure obligats a buscar una entitat 
ja formada per poder tirar endavant aquesta iniciativa. Així doncs, van 
aixoplugar-se en el Casal Camprodoní, que ràpidament es va posar a 
treballar per constituir una nova secció de l’entitat. L’any 1973 es va 
creure necessària  la formació d’un nou Club que seria la Unió Esportiva 
Camprodon ja com a entitat independent.

La Unió Esportiva Camprodon disputa els seus partits de lliga a Segona 
Catalana des de la temporada 2011-12. L’equip ha encadenat dues pro-
mocions d’ascens a Primera Catalana de forma consecutiva. La prime-
ra, en la campanya 2013-14 després de dibuixar la millor temporada de 
la història del Club que no es va poder culminar, ja que va perdre l’elimi-
natòria contra el Sants. L’any passat, l’equip dirigit per Manel Puigvert 
va tornar a rendir al màxim nivell i va tornar a classificar-se en segona 
posició de la lliga. En aquest cas, el seu rival en la promoció d’ascens va 
ésser el Vistalegre de Castelldefels i la sort, la mateixa.

Fundat el  1970

Estadi: Camp de la vila 

Entrenador:
manel Puigvert

President:
Joan Busquets

Samarreta vermella, 
pantalons vermells i mitjons 
blaus


