
És un d’aquells tècnics formadors de veritat, amb tots els ets i uts, que prioritza 
l’aprenentatge dels fonaments bàsics, del joc col·lectiu i associatiu, i de la trans-
missió de valors perquè considera, encertadament, que el futbol és molt és que 
un simple resultat. De fet, ell l’entén, en les etapes inicials, com una oportunitat 
immillorable perquè els joves s’ho passin bé i s’eduquin en valors. Actuant amb coherència a la seva manera de 
pensar, ha aconseguit que molts futbolistes del Banyoles hagin assolit una base esportiva i de creixement indivi-
dual que els ha convertit en millors jugadors i en millors persones.
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Avui repassarem la figura d’un vell conegut del barcelonisme 
i un integrant del primer Dream Team de Johan Cruyff: Hristo 
Stòitxkov. Un futbolista de caràcter que va protagonitzar di-
versos escàndols durant la seva trajectòria esportiva que per-
meten incloure’l tranquil·lament en l’alineació més canalla de 
la història del futbol. Oficialment, va néixer el 1966 a Bulgària, 
tot i que algunes veus asseguren que va veure per primer cop 
la lluny uns tres anys abans. Aquesta era una pràctica molt 
estesa als països de l’est a l’època comunista: falsificar la 
partida de naixement d’un jugador per fer-lo més jove perquè, 
d’aquesta manera, el traspàs fos més car. De fet, si fa o no fa 
és com modificar el nombre de quilòmetres que ha recorregut 
un cotxe quan es vol vendre de segona mà…

Diuen que Cruyff es va fixar en ell en un torneig d’estiu. El gran 
olfacte del tècnic holandès va ser decisiu perquè el Barça, 
que va pagar 400 milions de les antigues pessetes al CSKA 
de Sofia, apostés per la contractació d’un futbolista que pocs 
aficionats coneixien. Aquell búlgar amb grenyes de porter de 
discoteca de polígon i cara de males puces no va deixar ningú 
indiferent quan va aterrar a Barcelona en el mes de juliol de 

1989. El seu rendiment no va ser gens dolent: durant els anys 
en què va jugar al Camp Nou, va guanyar una copa d’Europa 
(1992), una Recopa d’Europa (1997), cinc lligues (90-91, 91-
92, 92-93, 93-94 i 97-98), dos supercopes d’Europa (1993 
i 1997), una copa del Rei (1997) i 4 supercopes d’Espanya 
(1992, 1993, 1995 i 1996).

Era un futbolista ràpid, amb un bon xut, però destacava pel 
seu caràcter irascible i polèmic. L’afició culer l’adorava per la 
seva entrega, ja que sempre s’esforçava fins al límit. Fins i tot 
el programa de televisió ‘Força Barça’, dirigit per Alfons Arús i 
que era molt popular en aquella època, feien broma amb una 
frase que va pronunciar ell mateix: “100 x 100 Stòitxkov!”. Era 
el típic paio que volies al teu equip perquè es buidava en cada 
partit i anava a totes sense arronsar-se. Per la mateixa raó, 
tenia molts detractors i gent que l’odiava, sobretot alguns 
adversaris. Tenia una enorme vehemència i facilitat per pro-
testar-ho tot. Absolutament tot.

L’episodi més polèmic de la seva trajectòria a Can Barça es va 
produir l’any 1990, en el partit d’anada de la final de la Super-
copa d’Espanya que enfrontava el Barça i el Reial Madrid. En 
el Camp Nou, els blaugrana estaven jugant molt malament i 
perdien 0-1. Hristo va fingir haver rebut una falta de Chendo 
que l’àrbitre, Urizar Azpitarte, no va xiular i Cruyff, des de la 
banqueta, el va increpar. Urizar es va acostar a la banqueta i 
va sol·licitar al tècnic holandès que callés, però Johan va fer 
tot el contrari: va continuar escridassant-lo fins que va acabar 
expulsat. Aleshores, Hristo es va acostar a Urizar i li va etzibar 
una trepitjada al peu amb tota la bota que va produir un gran 
dolor en l’àrbitre. Evidentment, Hristo va ser expulsat i sancio-
nat sense jugar durant sis mesos. Disset anys després, els dos 
protagonistes es van trobar en un plató de televisió per parlar 
sobre aquell incident i Stòitxkov li va regalar a Urizar les botes 
amb les quals l’havia trepitjat. Un gran detall, sens dubte.

PILOTES FORA

Bad Boys (IX)

El búlgar amb grenyes de porter de discoteca 
per Rafael Castañer

Històries del futbol

“En la base s’ha d’ensenyar, 
ensenyar i ensenyar sense 
que el resultat importi”

ENTREVISTES EN BLANC I BLAU XAVI CAMPMOL 
Entrenador del Club

Quina és la teva trajectòria com a jugador? En quins equips vas 
jugar i en quines posicions?

Vaig començar a jugar amb 8 anys a Camós. I tota l’etapa de 
formació fins a juvenils la vaig passar allà. Vaig començar d’ex-
trem esquerre, després em van col·locar de lateral esquerre i en 
l’etapa de juvenils ja vaig fer de central. Després vaig fixar pel 
Cornellà, on m’hi vaig estar 5 anys, quatre actuant de central i un 
complint les funcions de pivot defensiu al mig del camp. El meu 
següent equip va ser el Navata durant dues temporades i jugant 
només de central. Igual que a Porqueres, el meu últim club. Vaig 
jugar de central durant tres anys fins que vaig penjar les botes.

Com és que vas decidir fer-te entrenador?

Tota la vida m’ha agradat molt el futbol i quan el meu fill va co-
mençar a entrenar el seguia sempre a tots els partits. Aleshores 
em vaig adonar que tenia, i encara tinc, un sentiment per ensenyar 
als més joves tot allò que a mi no m’havien ensenyat. Parlo de to-
car la pilota i jugar-la amb sentit, no només la preparació física.

Quants anys duus a la pedrera del Banyoles?

Aquesta és la quarta temporada.

Quina és la teva filosofia futbolística pel futbol de base?

Molta gent ho diu, però no s’ho creu i no ho fa: ensenyar, ense-
nyar, ensenyar, sense que el resultat importi. Eps, que això no vol 
dir que no m’agradi guanyar, eh. La victòria és molt reconfortant, 
però no a qualsevol preu.

Quin creus que és el mètode ideal perquè els nens i nenes 
aprenguin a jugar a futbol?

Primer de tot, cal motivació. I aleshores, realitzar entrenaments 
amb moltes possessions, exercicis dinàmics i, sobretot, divertits. 
És necessari que els nens i nenes s’ho passin molt bé. D’aquesta 
manera, el discurs entra millor. De vegades s’ha de fer una mica 
de pare amb els nois i noies... 

L’esport és una gran excusa per transmetre valors, no creus?

Sí, però també és veritat que és una frase feta. Quan algú parla 
de valors ha de ser el primer a complir-los. En cas contrari, no 
serveix de res.

Alguna anècdota que hagis viscut durant tots aquests anys...

Buff, moltes. Per exemple, en un partit d’alevins entre el Banyoles 
i el Figueres, que anava líder. Jo, que sóc molt tossut, insistia a 
treure la pilota jugada des del darrere i el Figueres va sortir pres-
sionant-nos en totes les zones del camp i vam acabar perdent 
per 0-13. Quan va acabar el partit, l’entrenador del Figueres em 
va venir a felicitar, i em va dir: “Et felicito, ets l’únic entrenador de 
la categoria que ha manat als seus jugadors que intentin jugar a 
futbol des del principi fins al final”. Amb molt bones paraules, li 
vaig respondre que, si realment volia jugar contra equips que to-
quessin la pilota, amb el 0-5 en el marcador havien d’haver dei-
xat de pressionar la nostra sortida de la pilota i així el joc hagués 
estat més fluid. Va marxar i poc després va tornar a demanar-me 
disculpes en veure que tenia tota la raó…



Equips Partits Gols Últims partits 
jugants

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

1 ESCOLA F. BOSC DE TOSCA, C. “A” 38 17 11 5 1 33 17 P  G  G  E  G

2 L’ESCALA F.C. “A” 34 17 10 4 3 23 10 G  G  G  G  P

3 BESCANÓ, C.D. “A” 34 17 10 4 3 27 15 G  E  G  P  G

4 BANYOLES, C.E. “A” 31 17 9 4 4 32 24 P  G  G  E  P

5 ABADESSENC C.E. “A” 30 17 9 3 5 22 21 G  G  P  E  G

6 GUÍXOLS, A.D. “A” 28 17 8 4 5 37 24 G  P  P  G  G

7 CAMPRODON, U.E. “A” 27 17 7 6 4 29 21 G  G  G  G  E

8 ROSES, A.E. “A” 25 17 6 7 4 31 27 G  P  G  G  P

9 PALAFOLLS, C.D. “A” 24 17 7 3 7 21 22 G  P  P  P  E

10 CASSÀ, U.D. “A” 23 17 7 2 8 28 26 P  P  P  P  G

11 CAN GIBERT, U.E. “A” 20 17 5 5 7 24 20 G  E  G  G  P

12 ARO C.E. “A” 20 17 5 5 7 24 27 P  G  P  P  E

13 CORNELLÀ TERRI, A.E. “A” 19 17 5 4 8 29 35 G  G  P  P  E

14 PALAFRUGELL C.F. “A” 18 17 5 3 9 24 30 P  G  P  G  E

15 BASE ROSES, C.F. “A” 16 17 5 1 11 25 37 P  P  G  P  G

16 BLANES, C.D. “A” 14 17 4 2 11 26 41 P  P  P  P  P

17 ANGLÈS C.E. “A” 13 17 3 4 10 18 37 P  P  P  G  P

18 CAMPDEVANOL U.E. “A” 10 17 2 4 11 18 37 P  P  G  E  E

Classificació de Segona Catalana (Grup 1)

Diumenge 22 de gener
a les 12.00 hores del migdia

JoRnADA 18 DE LLiGA DEL GRuP 1   
DE SEGonA CAtALAnA

CLuB ESPoRtiu BAnYoLES

unió ESPoRtivA CAmPDEvànoL

Estadi Municipal
Miquel Coromina i Moretó

EL RIVAL D’AVUI

Humor Gràfic unió Esportiva Campdevànol
El Club va ser fundat durant la primavera de 1919 per una colla d’amics que, inicialment, li van 
posar el nom de Campdevanolense. L’any 1931, al poble també hi havia un altre equip de futbol, 
l’Europa, que es va fusionar amb el Campdevanolense i va sorgir, de forma definitiva, la Unió Es-
portiva Campdevànol. Després de la Guerra Civil, l’any 1942, l’equip s’integrà a la categoria d’afi-
cionats i va guanyar el seu primer partit contra l’Abadessenc per 6-2. A partir d’aleshores, va 
disputar les lligues d’aficionats i de Tercera Regional fins que en la temporada 1963-64, per una 
reestructuració federativa, va encabir-se a Segona Regional. A poc a poc es va anar convertint en 
un dels millors equips a la comarca del Ripollès sense fer soroll. L’any passat, de la mà de l’entre-
nador Alain Ruiz, el Campdevànol va fer història proclamant-se campió del Grup 17 de la Tercera 
Catalana amb 77 punts (només 5 derrotes en 34 partits) i assolint l’ascens de categoria.  

Enguany, l’equip ara dirigit per Joan Pujol està pagant la falta d’adaptació a les exigències de la 
Segona Catalana i ara mateix ocupa la darrera posició de la classificació amb només 10 punts en 
17 partits. Les seves estadístiques, tot i que ha aconseguit encadenar les últimes tres jornades 
consecutives sense perdre (1 victòria i dos empats), són molt pobres: dos partits guanyats, 4 
d’empatats i 11 de perduts, amb un balanç de gols marcat i encaixats realment esfereïdor: 18 a 
favor i 37 en contra. L’equip verd-i-blanc intenta fer-se fort al darrere, tot i que és un dels seus 
punts més dèbils, per mirar de crear joc en el centre del camp i projectar-se en atac amb velocitat. 
Malgrat el que diguin els números, el Banyoles faria bé de no refiar-se’n.  

Fundal el: 1919

Estadi:
municipal de Campdevànol

Entrenador:
Juan Pujol

President:
martí Picola

Samarreta verd-i-blanca, 
pantalons negres i mitjons 
blancs


