
ENTREVISTES EN BLANC I BLAU FERRAN JOANMIQUEL 
Recuperador del Club

Ni un greu accident de moto que el va obligar a penjar les botes li ha fet perdre 
l’optimisme i les ganes de progressar. A Banyoles no només dirigeix dos equips 
de la base, sinó que la seva tasca de recuperador és essencial per garantir la sa-
lut física dels joves esportistes de la pedrera.

“Una correcta biomecànica de 
carrera evitarà lesions futures als 
més petits” 
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Bad Boys (XII)

Mágico González, la nit el confonia   
per Rafael Castañer

Històries del futbol

Avui parlarem de Mágico González, el nom real del 
qual és José Alberto González Barillas, nascut el 13 
de març de 1958 a San Salvador (El Salvador). Era el 
menor de vuit germans i l’únic que va jugar a futbol. 
Va debutar a la màxima categoria del futbol del seu 
país el 1975 amb el Club Deportivo Administración 
Nacional de Telecomunicaciones (Antel) i ja li deien 
‘el mago’, sobretot després d’un partit el Águila en 
què va marcar tres gols. 

Va començar a ser conegut arreu del món després 
del Mundial d’Espanya del 1982, tot i que el paper 
de la seva selecció va ser molt discret. Indisciplinat 
i bohemi, un cop acabat el torneig va rebre ofertes 
de l’Atlético de Madrid, del París Saint-Germain, de 
dos equips de la lliga nord-americana... i del Cadis. 
A l’hora d’escollir, Mágico va pensar que París era 
massa per ell i ja no va assistir a la primera reunió 
programada amb els dirigents. De l’Atlético va intuir 
que el farien treballar de valent i per això va acabar 
escollint Cadis, ja que d’anar-se’n als Estats Units, 
res de res. 

Els dirigents del seu nou club de seguida es van ado-
nar que no hi havia manera de controlar-lo, tot i les 
multes constants. Fins i tot van assignar un empleat 
perquè l’anés a despertar al matí.

Però ni així. “Reconec que no sóc un sant, que 
m’agrada la nit i que les ganes de gresca no me les 
treu ni la meva mare. Sé que sóc un irresponsable i 
un mal professional, i segur que estic desaprofitant 
l’oportunitat de la meva vida. Però tinc aquesta xim-
pleria al cap, no m’agrada prendre’m el futbol com 
una feina. Només jugo per divertir-me”, va explicar 
Mágico en una entrevista.

Durant la seva trajectòria en va fer de l’alçada d’un 
campanar. Per exemple, en la semifinal del torneig 
Ramon de Carranza no es va presentar a jugar la 
primera part i va arribar a l’estadi durant el des-
cans, quan el Cadis perdia 3-0. Va saltar al camp, va 
marcar dos gols i va donar dues assistències. 3-4, i 
de gresca a celebrar-ho! En una altra ocasió, es va 
estar 23 dies, sí, 23 dies, desaparegut. Ningú sabia 
on era i no anava ni als entrenaments ni als parits. 
Un bon dia, va aparèixer amb el cantant Camaron de 
la Isla. Resulta que van anar de festa i que es van 
passar de frenada...

Curiosament, Mágico González va ser jugador del Bar-
ça durant una pretemporada. Després de l’Eurocopa 
del 84, en què la selecció espanyola va arribar a la 
final que va perdre contra França després d’una can-
tada històrica del porter Arconada, el club blaugrana 
necessitava jugadors per anar-se’n de gira als Estats 
Units. Com que molts d’ells encara estaven dispu-
tant l’Eurocopa, Maradona va aconsellar el Barça que 
fitxés Mágico i d’altres jugadors. I així va ser. Durant 
aquella gira, Mágico González va eclipsar el ‘Pelusa’, 
però tot i això els dirigents no el van voler fitxar perquè 
van veure que, amb un beneit, ja en tenien prou…

Quina és la teva trajectòria en el futbol? 

Vaig començar a jugar a futbol a 6 anys amb l’Associació Espor-
tiva La Canya i m’hi vaig estar  fins a alevins d’últim any. Llavors 
vaig fitxar per l’Olot durant tres anys  fins que vaig fer el salt al 
Girona. Quan era juvenil de segon any vaig tenir un greu accident 
amb moto després que  un cotxe se saltés un senyal de stop. Vaig 
quedar tocat de les dues cames i vaig passar-me any i mig sense 
poder jugar. Quan vaig tornar-me a calçar les botes vaig acabar 
l’etapa de juvenil a l’Olot. L’any següent vaig fitxar per la Jonquera 
i el següent vaig anar a Camprodon, però a causa de l’accident 
vaig haver de penjar les botes. Es va tancar una porta, però se’n 
van obrir d’altres!

Com és que vas fer-te entrenador? 

Quan es va acabar l’etapa de jugador, vaig voler continuar vincu-
lat al futbol. I vaig decidir fer-me entrenador. Vaig iniciar la meva 
trajectòria en el Joventut Sant Pere Màrtir, club al qual estic molt 
agraït pel tracte que m’han dispensat. De fet, encara treballo amb 
ells dos dies a la setmana, ja en un àmbit més metodològic.

Quan i per què vas començar a col·laborar amb el Banyoles?

Aquesta temporada. Actualment porto l’infantil A i l’aleví B. Vaig 
venir cap al Pla de l’Estany perquè vaig entendre que era la millor 
opció per créixer com a entrenador. Des del primer moment m’han 
donat oportunitats i estic molt agraït al club. 

Club del qual n’ets el recuperador. En què consisteix la teva feina? 

Correcte. És una nova àrea de treball instaurada aquest any. En 
poques paraules, es tracta de facilitar el retorn als terrenys de 
joc, en òptimes condicions físiques, dels jugadors que han patit 
una lesió. Penso que és molt important que el club ofereixi aquest 
servei i ho dic per pròpia experiència. En l’any i mig que vaig estar 
recuperant-me vaig entendre la importància d’estar acompanyat 

per una persona que valora i analitza constantment el procés evo-
lutiu de la teva lesió. A més, suposa un gran reforç psicològic. No 
podem oblidar el tràngol que passa un jugador quan no pot fer 
vida normal, futbolísticament parlant.

Quins estudis tens per dur a terme aquesta important tasca?  

Després de passar-me un any a la Facultat de Dret de la Univer-
sitat de Barcelona (UB), vaig adonar-me que allò no era per a mi. 
Així que l’any següent vaig iniciar el grau en Ciències de l’Activitat 
Física i de l’Esport a Girona. Ja estic al tercer curs. 

Què has après en el darrer curs que has assistit en el Centre d’Alt 
Rendiment de Catalunya?

He pogut ampliar molts coneixements. En aquest curs es defen-
sava clarament la idea de la inclusió de la figura del readaptador 
en els clubs del futbol català i la responsabilitat que tindrà res-
pecte a les altes i baixes mèdiques en un futur a curt termini.

També has rebut nocions per a la prevenció de lesions, suposo... 

Per descomptat. Si es pot evitar que el jugador es lesioni, millor. 
I com ho farem? Doncs introduint uns bons protocols preventius 
individualitzats i grupals. Tot passa per una anàlisi general de 
les lesions més freqüents. Llavors, valores el risc potencial que 
suposen dins el mateix club i confecciones unes pautes a seguir. 
Dins el terme ‘prevenir’ hem de contemplar diferents aspectes a 
treballar. A vegades no calen grans exercicis de força, sinó que 
treballant des de ben petits una correcta biomecànica de carrera 
solucionem gran part de problemes que es trobaran aquests ju-
gadors en uns anys. 

Per acabar, quin és el teu somni futbolístic?

M’agradaria dedicar-me exclusivament a treballar en el món del 
futbol professional, i viure d’això. Suposa un gran repte per a mi i 
ho contemplo com una motivació per a seguir prosperant!



Equips Partits Gols Últims partits 
jugants

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

1 ESCOLA F. BOSC DE TOSCA, C. “A” 55 27 15 10 2 49 28 G  E  E  G  G

2 BANYOLES, C.E. “A” 53 27 16 5 6 58 32 G  P  G  G  E

3 L’ESCALA F.C. “A” 50 27 14 8 5 33 16 G  G  P  G  E

4 CASSÀ, U.D. “A” 48 27 15 3 9 52 33 G  G  G  G  E

5 BESCANÓ, C.D. “A” 47 27 14 5 8 39 28 G  P  G  P  P

6 CAMPRODON, U.E. “A” 44 27 12 8 7 40 30 E  G  G  G  P

7 ROSES, A.E. “A” 41 27 10 11 6 42 37 G  G  G  P  G

8 CAN GIBERT, U.E. “A” 39 27 11 6 10 42 31 P  G  P  G  G

9 ABADESSENC C.E. “A” 39 27 10 9 8 30 33 E  G  P  E  E

10 PALAFOLLS, C.D. “A” 39 27 11 6 10 35 37 G  G  P  E  G

11 GUÍXOLS, A.D. “A” 37 27 10 7 10 47 39 P  P  P  G  E

12 PALAFRUGELL C.F. “A” 34 27 10 4 13 38 44 P  P  G  P  G

13 ARO C.E. “A” 31 27 8 7 12 37 51 P  E  G  P  P

14 CORNELLÀ TERRI, A.E. “A” 30 27 8 6 13 48 54 P  P  G  P  E

15 BLANES, C.D. “A” 27 27 7 6 14 37 53 G  G  P  E  P

16 BASE ROSES, C.F. “A” 24 27 6 6 15 35 51 P  P  E  E  E

17 CAMPDEVANOL U.E. “A” 16 27 3 7 17 28 56 P  P  P  P  E

18 ANGLÈS C.E. “A” 16 27 4 4 19 26 63 P  P  P  P  P

Classificació de Segona Catalana (Grup 1)

Diumenge 9 d’abril   
a les 12.00 hores del migdia

JoRNADA 28 DE LLiGA DEL GRUP 1     
DE SEGoNA CATALANA

CLUB ESPoRTiU BANYoLES

AGRUPACió ESPoRTivA CoRNELLà
DEL TERRi

Estadi Municipal
Miquel Coromina i Moretó

EL RIVAL D’AVUI

Humor Gràfic Agrupació Esportiva Cornellà
del Terri
L’any passat, l’exjugador del Banyoles Josep Maria Pibernat va decidir deixar la banqueta del Cornellà 
i es va fer càrrec de l’equip el figuerenc Toni Soler, que havia estat porter del Vilamalla, Roses, Caba-
nes i Agullana, i entrenador d’aquest últim club, així com tècnic ajudant del Llançà i de l’Esplais. Quan 
va agafar els del Pla de l’Estany, aquests es trobaven en un còmode setè lloc i amb la seva bona feina 
va aconseguir mantenir la línia de resultats que van fer possible que acabés l’exercici a mitja taula 
classificatòria, en la desena posició final.

No obstant això, les coses enguany no estan sortint tan bé. El Cornellà ocupa actualment la posició 
número 14 i està de ple en la lluita per evitar el descens. El derbi, doncs, es presenta interessant 
perquè els locals necessiten la victòria per mantenir vives les seves aspiracions per ser campions i 
els visitants han de sumar per fer un pas més cap a la salvació. Entendre la trajectòria del Cornellà 
en la present lliga de Segona Catalana és complicat, però el que és evident és que és un equip del tot 
irregular que marca pocs gols (48) i n’encaixa massa (54). És un onze imprevisible capaç del millor i 
el pitjor amb un balanç de resultats que no enganya ningú: 8 triomfs, 6 empats i 13 derrotes.

El seu joc s’ha anat modificant a còpia de partits i ara mateix intenta fer-se fort en defensa, ser pru-
dents en el mig del camp i engaltar a porteria totes les pilotes, que són poques, que arriben a l’àrea 
rival. El Banyoles faria bé de no refiar-se’n un pèl perquè la necessitat de l’adversari és evident, i ja se 
sap que quan un equip està ferit és doblement perillós...

Fundal el: 1979

Estadi:
Municipal de Cornellà

Entrenador:
Antoni Soler

President:
Mario Acerete

Samarreta verda, pantaló 
blanc i mitjons verds


