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Fa unes quantes setmanes, vaig escriure un article 
sobre aquells protagonistes del futbol que, sortint de 
la norma, s’inventen respostes enginyoses o diverti-
des a preguntes comunes dels periodistes o dels afi-
cionats que, per cert, va tenir molt bona acollida. És 
per això que avui us presento una segona part amb 
més frases mítiques, algunes de les quals de ben se-
gur ja haureu escoltat. Aquesta vegada, m’he pres la 
llibertat d’incloure un petit comentari per cadascuna 
de les respostes per donar-hi una mica de picant…

- “Aquesta ciutat que porta el nom del nostre club” 
(Josep Lluís Nuñez, president del Barça), a l’Ajunta-
ment de Barcelona. Podria respondre’l Bernd Schus-
ter amb el seu ‘No hase falta desir nada más’.

- “Buscábamos un magnate y nos llegó un mangan-
te” (un soci de l’Espanyol). Un servidor que resa per-
què la frase no es compleixi mai.

- “El fútbol es tan generoso que libró a Bilardo de la 
medicina” (César Luís Menotti, exentrenador argentí 

del Barça). Un ‘zasca’ dels grans! La resposta de Bi-
lardo podria ser: “¡Pisalo, pisalo!”.

- “Entrenamos por la tarde porque los bioritmos están 
major” (César Luís Menotti, exentrenador argentí del 
Barça) Segur.  No serà que, d’aquesta manera, al matí 
pots descansar de l’entrenament nocturn a l’Up & 
Down (mítica discoteca de Barcelona dels anys 80)?

- “No sóc el millor, però no crec que hi hagi ningú mi-
llor que jo”. (José Mourinho). Un que va quedar orfe 
de iaia de ben petit.

- “M’he barallat amb tanta gent que no sé a qui puc 
saludar abans de cada partit” (Roy Keane, exjugador 
del Manchester United). M’he fet pipí només de somi-
ar que l’havia de marcar...

- “Si mai tinc un problema amb un jugador, ens as-
seurem a parlar i al final arribarem a la conclusió 
que tinc raó”. (Brian Clouch, mític entrenador del 
Nottingham Forest). Un paio convincent.

- “El fútbol son once contra once y al final siempre 
ganan los alemanes”. (Gary Lineker, exdavanter an-
glès del Barça). Tot un gentleman dins i fora del ter-
reny de joc.

- “Marcar gols és com fer l’amor: tothom ho fa, però 
ningú ho fa com jo”. (Alfredo Di Stéfano). Se sospita 
que compartia iaia amb Mourinho.

- “Futbol es así” (Johan Cruyff). No consta que digu-
és mai res sobre el tennis.

- “Los deportes se dividen en dos: el fútbol y el resto” 
(Luís Aragonés). Per reflexions profundes com aques-
ta va rebre el sobrenom de ‘El sabio de Hortaleza’.

PILOTES FORA

Respostes divertides a preguntes 
comunes (II)
per Rafael Castañer

Històries del futbol

Millores en el futbol de base
UNIFICACIÓ DE CRITERIS I ENTRENAMENTS DE COORDINACIÓ

Aprofitant l’aturada nadalenca, els responsables de l’àrea esportiva del Banyoles es van trobar per fer 
una valoració de com havia anat la temporada fins al moment i per millorar diversos aspectes relacio-
nats amb la preparació dels més joves.

Amb la ferma filosofia de millorar de manera constant 
l’aprenentatge dels nostres jugadors del futbol de base, a 
principi del mes de desembre s’han introduït els entrena-
ments específics de coordinació pels jugadors de futbol 
7, ja que creiem que es tracta d’una etapa molt impor-
tant en què els joves futbolistes han d’adquirir habilitats 
de moviment. És per això que hem destinat un tècnic del 
Club per dur a terme aquesta tasca. 

A més a més, aprofitant l’aturada de la competició per les 
vacances de Nadal, els responsables esportius del Banyo-
les han fet balanç d’aquesta primera fase de la tempora-

da per valorar les situacions dels nostres equips, detectar 
aspectes a millorar, unificar criteris amb els diferents 
entrenadors i començar la planificació pels pròxims me-
sos. Cal destacar la gran utilitat de la càmera de vídeo per 
veure i analitzar els diferents equips i jugadors.

Reparació de la grada 

Finalment, tot i que no té res a veure amb el tema espor-
tiu, el Club també ha aprofitat l’aturada nadalenca per re-
parar la grada del camp petit que havia quedat malmesa 
per la humitat i la pluja, i que es va haver de tancar per 
seguretat.  Ara ja torna a estar en condicions.



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

Equips Partits Gols Últims partits 
jugants

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

1 LLAGOSTERA, U.E. “B” 40 17 13 1 3 46 17 G  P  E  P  G

2 PALAFOLLS, C.D. “A” 34 17 10 4 3 23 15 P  G  G  G  G

3 CORNELLÀ TERRI, A.E. “A” 28 16 8 4 4 25 21 G  E  P  G  S

4 BANYOLES, C.E. “A” 27 17 8 3 6 31 22 P  P  E  G  G

5 TORDERA, C.F. “A” 27 17 8 3 6 31 38 G  P  E  P  G

6 CASSÀ, U.D. “A” 26 17 7 5 5 32 28 P  G  G  G  E

7 BLANES, C.D. “A” 25 17 8 1 8 31 34 G  G  E  G  P

8 BESCANÓ, C.D. “A” 24 17 7 3 7 27 31 G  P  G  P  G

9 ESCOLA F. BOSC DE TOSCA, C. “A” 23 17 6 5 6 26 24 E  P  G  P  E

10 BASE ROSES, C.F. “A” 23 17 7 2 8 24 30 P  G  P  P  G

11 BISBALENC, A.T. “A” 22 17 6 4 7 25 26 P  E  E  G  P

12 GUÍXOLS, A.D. “A” 21 17 5 6 6 25 22 G  G  E  G  P

13 BREDA, U.E. “A” 21 17 7 0 10 33 37 G  P  G  P  P

14 CAMPRODON, U.E. “A” 21 17 6 3 8 21 28 G  P  P  G  E

15 CAN GIBERT, U.E. “A” 20 17 5 5 7 20 21 P  G  E  G  E

16 VILAMALLA, F.C. “A” 17 16 5 2 9 26 32 P  G  P  P  S

17 SANT GREGORI, A.E. “A” 14 17 3 5 9 19 30 P  G  P  P  P

18 BESALÚ, C.E. “A” 13 17 3 4 10 18 27 P  P  E  P  P

Diumenge 24 de gener
a les 12.00 hores del migdia

JoRnADA 18 DE LLIGA DEL GRuP 1  
DE SEGonA CAtALAnA

CLuB ESPoRtIu BAnYoLES

unIó ESPoRtIvA CAn GIBERt DEL PLA

Estadi Municipal
Miquel Coromina i Moretó

EL RIVAL D´AVUI

El rival del Banyoles

L’il·lustrador: Mordillo.

unió Esportiva Can Gibert del Pla
El rival d’avui del Banyoles, el Can Gibert del Pla, sembla haver-se con-
solidat a la categoria, ja que fa quatre campanyes consecutives que 
hi pren part. La temporada 2011-12 va assolir l’ascens després de 
proclamar-se campió del grup 16 de Tercera Catalana amb 84 punts, i 
l’any següent, ja a Segona Catalana, va aprofitar la inèrcia per aconse-
guir una més que meritòria tercera posició. Cal recordar que, en aquell 
exercici, el Banyoles va quedar campió i va pujar a Primera Catalana.

Posteriorment, el Can Gibert va obtenir bones estadístiques durant 
els dos anys següents, classificant-se en sisena i cinquena posició, 
respectivament. El sistema de joc que utilitza no té cap secret: una 
bona defensa, velocitat de circulació de la pilota al mig del camp i 
decisió al davant, anar de cara a barraca sense complexos. No obstant 
això, enguany la fórmula comença a fallar, ja que els homes que diri-
geix Xavier Hidalgo no estan rendint com en el passat recent. Ara ma-
teix són quinzens en la classificació amb només 20 punts després de 
17 partits jugats, havent aconseguit només 5 victòries. La resta són 
5 empats i 7 derrotes. La sequera anotadora sembla ser una de les 
causes d’aquesta baixada de rendiment, ja que el Can Gibert només 
ha vist porta en 20 ocasions. Un bagatge pobre per aspirar a escalar 
posicions.
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