
Benvolguts, 

Mitjançant aquestes línies m’agradaria fer-vos partícips dels eixos 
fonamentals que han d’edificar la nova temporada que tot just co-
mença, un curs que arriba amb novetats rellevants que tenen com a 
objectiu la millora de la institució per tal d’assegurar un creixement 
ferm i convincent. I és que és a través dels canvis com s’assoleixen els 
reptes i els propòsits que es desitgen.  

Com a president, en el marc d’aquesta nova i il·lusionant temporada, us 
prometo entrega i perseverança per aconseguir les fites assenyalades, 
una filosofia que es complementarà amb una lluita persistent per di-
vulgar l’essència pròpia i singular del Club Esportiu Banyoles arreu de la 
comarca i del territori català. Des de la directiva sabem que aquests ob-
jectius només es poden aferrar satisfactòriament d’una manera: amb la 
germanor de tots els socis i simpatitzants per bander. I és per això que 
us convidem de bon grat a ser parts implícites d’un itinerari que volem 
seguir resseguint amb tots i cadascun de vosaltres.

El camí és difícil i volem anar pas a pas per tractar la multitud d’assumptes que apareixen rutinàriament. Entenem 
que aquesta és l’actitud més adequada per mantenir dempeus la solidesa del projecte. És per això, per tant, que us 
torno a demanar comprensió envers l’equip directiu, un grup humà que es bolca a favor dels interessos de l’entitat i 
que desenvolupa dia rere dia un esforç notori per tirar endavant la idea de club que tots anhelem. Si avancem junts, 
aprendrem i creixerem col·lectivament, la qual cosa derivarà en una institució plural i empàtica on les aspiracions 
comunes es col·locaran al davant de les inspiracions individuals.  

De fet, durant el transcurs d’aquest primer any de mandat ja s’ha demostrat que la legislatura defuig de qualsevol 
tarannà presidencialista en les seves formes, adoptant en tot moment un caràcter participatiu i clarament enfocat 
en reforçar el vincles de tots els membres. Des del planter, que procurem aixoplugar amb l’arrelament de valors i for-
mació, fins als socis i afeccionats acèrrims que no han deixat mai d’animar, tots representen l’essència del Banyoles, 
aquella que va més enllà de l’esport i que cal preservar com a patrimoni indispensable que és. 

I és precisament en els instants compromesos quan aquesta essència ha de lluir més que mai. És per això que, en 
nom de la institució, vull adreçar unes paraules d’ànim i coratge a en Martí Palahí i a la seva família perquè puguin 
viure aquests moments difícils amb el caliu incondicional de tots els blanc-i-blaus. Des del club li desitgem una rà-
pida recuperació i ens posem a disposició dels seus per tot el que necessitin.  

Una cordial salutació,

EL DRAC
setembre 2016

FULLETÓ INFORMATIU DEL CLUB ESPORTIU BANYOLES
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Hola, ja tornem a ser aquí una altra temporada per 
parlar de futbol des d’una altra perspectiva. En 
aquesta nova sèrie de ‘Bad Boys’ parlarem dels ju-
gadors més polèmics, els més murris i, sobretot, 
els més durs. Aquells que marcaven terreny des del 
primer moment. Alguns eren polèmics dins el camp 
i d’altres, fora. En aquesta secció farem referència 
a tots. També hem vist figures que a la gespa eren 
autèntics trencacames i que quan no anaven vestits 
de curt eren del tot inofensius, com ara Nobbie Stiles. 
Un futbolista tan contundent que, arran de la seva 
manera de jugar, es van haver d’inventar les targetes. 
N’hi ha també que eren genis amb la pilota els peus, 
però de vida complicada fora dels estadis, com ara 
George Best.

Així doncs, en aquesta secció us anirem explicant, cas per cas, les particularitats dels homes que formen part, 
al nostre entendre, d’un equip gens convencional: l’alineació més canalla de la història del futbol integrada per 
futbolistes amb un caràcter i una manera de ser, diguem-ne, especials. Per aquí analitzarem com es mereixen 
figures com ara el porter Schumacher o el defensa Vinnie Jones, un autèntic ‘psicokiller’ amb calces curtes que 
després va destacar al cinema interpretant papers, no cal dir-ho, de malvat. O com Giorgio Chinaglia, un paio 
que anava amb pistola per la vida i estava connectat amb la màfia. O Laurie Cunningham, que s’entregava al 
màxim al camp i a les discoteques. Paios dels quals no n’has sentit a parlar mai, com ara Robin Friday, un talen-
tós futbolista i un busca-raons als bars. I Eric Cantona, un ídol a Old Trafford, com també ho va ser Roy Keane, 
que solia explicar que s’havia barallat amb tanta gent que no sabia a qui podia i a qui no podia saludar abans 
dels partits. O ‘Mágico’ Diaz, capaç d’arribar a la segona part d’un matx perquè estava de festa i fer possible que 
el seu equip aixequés un 0-3 en contra. 

I com que tot equip necessita un entrenador i com que això és Banyoles i el Banyoles, proposem a en Xavi Agustí, 
el tècnic més murri que ha conegut el futbol. I com a ajudant, en Bilardo, aquell tècnic que no s’estava de res per 
tal de guanyar un partit; si la situació requeria posar somnífers a les ampolles d’aigua del rival, doncs es posava 
i aquí pau i després, glòria.

 En fi, desitgem que us agradi i que en gaudiu.

PILOTES FORA

Bad Boys (I)

L’alineació més canalla de la història
per Rafael Castañer

Històries del futbol

Carta del president del Banyoles
Pau TeIxIdor President del Club Esportiu Banyoles



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

Equips Partits Gols Últims partits 
jugants

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

1 ARO C.E. “A” 3 1 1 0 0 4 2 G

2 CAMPRODON, U.E. “A” 3 1 1 0 0 2 0 G

2 ANGLÈS C.E. “A” 3 1 1 0 0 2 0 G

4 ESCOLA F. BOSC DE TOSCA, C. “A” 3 1 1 0 0 2 1 G

4 ABADESSENC C.E. “A” 3 1 1 0 0 2 1 G

4 BANYOLES, C.E. “A” 3 1 1 0 0 2 1 G

7 L’ESCALA F.C. “A” 3 1 1 0 0 1 0 G

8 ROSES, A.E. “A” 1 1 0 1 0 1 1 E

8 PALAFOLLS, C.D. “A” 1 1 0 1 0 1 1 E

10 BESCANÓ, C.D. “A” 1 1 0 1 0 0 0 E

10 GUÍXOLS, A.D. “A” 1 1 0 1 0 0 0 E

12 PALAFRUGELL C.F. “A” 0 1 0 0 1 1 2 P

12 CAN GIBERT, U.E. “A” 0 1 0 0 1 1 2 P

12 CAMPDEVANOL U.E. “A” 0 1 0 0 1 1 2 P

15 CASSÀ, U.D. “A” 0 1 0 0 1 0 1 P

16 BASE ROSES, C.F. “A” 0 1 0 0 1 2 4 P

17 CORNELLÀ TERRI, A.E. “A” 0 1 0 0 1 0 2 P

17 BLANES, C.D. “A” 0 1 0 0 1 0 2 P

Dissabte 10 de setembre  
a les 18.00 hores de la tarda

JoRnADA 2 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

Humor Gràfic

unió Esportiva Can Gibert del Pla
El rival d’avui del Banyoles, el Can Gibert del Pla, s’ha consolidat a 
Segona Catalana, ja que aquesta és la cinquena campanya conse-
cutiva en què 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 aquesta categoria, va aprofitar 
la inèrcia per aconseguir 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. L’any passat, després d’una sequera anotadora que 
va provocar una baixada de rendiment molt important, el Can Gibert 
va aconseguir enllaçar una ratxa de bons resultats consecutius que li 
van permetre no només salvar la categoria, sinó classificar-se en una 
meritòria vuitena posició final. Enguany, els homes de Xavier Hidalgo 
van caure a casa en l’estrena a la lliga contra l’Abadessenc (1-2).

El sistema de joc que utilitza l’equip vermell no té cap secret: una 
bona defensa, velocitat de circulació de la pilota al mig del camp i de-
cisió al davant, anar de cara a barraca sense complexos. Una fórmula 
que fins ara li ha anat molt bé. Veurem si també amb el Banyoles... 

Fundal el: 1983

Estadi:
Municipal de Can Gibert

Entrenador:
Xavier Hidalgo

President:
Antonio Reinoso

Samarreta vermella, 
pantalons blaus i mitjons 
vermells


